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APRESENTAÇÃO

O V Seminário Internacional de Políticas Públicas da Educação Básica e
Superior, o III Encontro de Políticas e Processos de Educação Superior e a XI
Semana Acadêmica do Curso de Especialização em Gestão Educacional foram
realizados no período de 21 a 23 de junho de 2017, com a temática central
“educação para a cidadania global: políticas e práticas”.
Foram destinados ao público constituído por estudantes de graduação e
de pós-graduação, professores e técnicos da educação básica e superior, bem
como demais interessados na temática. Priorizou a construção do debate
teórico-prático que realizam alguns investigadores acerca da compreensão e
fortalecimento das pesquisas nesse campo do conhecimento. Tais discussões
congregam para fortalecer o campo da investigação em políticas educacionais,
assim como contribuir para que o público alvo [re]construa, [re]signifique e
aprofunde seus conhecimentos acerca dos aspectos teóricos e práticos
entrelaçados ao cenário educacional nacional e internacional.
Os eventos se constituem como uma ação do Programa de PósGraduação em Políticas Públicas da Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM), que objetiva fomentar a formação continuada dos profissionais da
educação por meio da socialização e produção de conhecimentos pertinentes
ao campo da gestão educacional, no que diz respeito a análise políticopedagógica do sistema educacional brasileiro a partir das influências e
[re]articulações dos mecanismos e políticas públicas macro e micro
educacionais.
Os objetivos foram:
Objetivo Geral
•

Promover espaços de discussões acerca da educação para a
cidadania

global,

considerando

subjacentes.
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políticas

e

práticas

Objetivos Específicos
•

Refletir

acerca

de

aspectos

fundantes

das

políticas

educacionais macro e micro e suas relações com a formação
do cidadão no contexto global.
•

Problematizar as inter-relações e decorrências das políticas
públicas nacionais e internacionais nos processos de gestão
macro e micro, considerando a produção e consecução de
programas/ações educacionais voltados para formação do
cidadão global.

•

Aprofundar

laços

de

parceria

e

cooperação

entre

Universidades, Redes de pesquisa e Sistemas de Ensino, na
perspectiva de intensificar estudos e ações relacionados à
produção do conhecimento alusivo à temática central.

Assim sendo, com a realização dos referidos eventos, esperou-se a
ampliação e fortalecimento da interlocução entre a Educação Básica e a
Educação Superior, na perspectiva de potencializar elementos de sinergia para
a [re]construção de conhecimentos subjacentes a temática central, no que diz
respeito às suas dimensões teórico-práticas, bem como na abertura de novos
caminhos e perspectivas para o desenvolvimento de políticas públicas
educacionais e qualidade de vida no planeta. Essa integração vai muito além
das reflexões que cerceiam os espaços escolar e universitário; implicam,
sobretudo, criar possibilidades de se analisar questões e desafios considerados
fundamentais no âmbito das políticas educativas e, consequentemente, da
gestão educacional (macro e micro), em face às demandas que a educação
enfrenta para a formação do cidadão global.
Compreender significativamente a relação sociedade, educação e
cidadania é ir além do contexto micro educacional, o que sugere uma análise
mais profunda de seus elementos constituintes inter-relacionados a aspectos
culturais, econômicos, históricos e políticos, entre outros, no cenário mundial.
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BRASIL NO CONTEXTO CAPITALISTA DE GLOBALIZAÇÃO
Daniela Oliveira Lopes, Susana Scheid Scherer, Maria de Fátima Cóssio
A TRAJETÓRIA DA ESCOLA RUMO À EDUCAÇÃO INTEGRAL
Fabricia Sônego, Maria Eliza Rosa Gama
A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA POLÍTICO PEDAGÓGICA
Rogério Burgin de Camargo, Carla Adriana Berlesi Goedecke
GESTÃO DEMOCRÁTICA: UMA “NOVIDADE ANTIGA”?
Caroline Ferreira Brezolin, Taciana Camera Segat
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EIXO 3- Formação de Professores
PERSPECTIVAS DE PROFESSORES DE UM INSTITUTO DE EDUCAÇÃO
EM RELAÇÃO A NOVA BASE NACIONAL CURRICULAR PARA O ENSINO
FUNDAMENTAL E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Adriana Cristina Gomes e Adriana Moreira da Rocha Veiga
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: REFLEXÕES SOBRE OS
PROCESSOS FORMATIVOS
Neila Carla Camerini, Marlina Oliveira Schiessl e Jerônimo Sartori
PROFESSOR EMPREENDEDOR: DE QUE LOCUS ESTAMOS FALANDO?
Belmiro José da Cunda Nascimento e Lucia Maria Martins Giraffa
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO ESCOLAR: REFLETIR PARA
COMPREENDER
Silvia Regina Basseto Tolfo e Maria Eliza Rosa Gama
EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS E ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO
Maequerle Fiuza e Maria Cecília Camargo Günther
INTERAÇÃO ENTRE PARES: APRENDIZAGEM NA FORMAÇÃO INICIAL
DE PROFESSORAS
Jordana Rex Braun, Doris Pires Vargas Bolzan, Maria Helena Ludwig e Silvana
Martins de Freitas Millani
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS, PENSAMENTO COMPUTACIONAL E
GAMIFICAÇÃO: RECURSOSPARA O FAZER DOCENTE NA
CIBERCULTURA
Cristina Martins e Lucia Maria Martins Giraffa
TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS NA FORMAÇÃO DOCENTE E SUAS
TENDÊNCIAS
Sabrina Malinoski, Jacqueline Carvalho Gisler, Márcia Brenner Ayub e Andréia
Mendes dos Santos
FORMAÇÃO TECNOLÓGICA DO PROFESSOR: POLÍTICAS PÚBLICAS E
NOVOS FAZERES PEDAGÓGICOS
Liliane Silveira Bonorino, Rosane Carneiro Sarturi e Marilene Gabriel Dalla
Corte
INTEGRAÇÃO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS EM REDE NA
FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES: AÇÕES DE FOMENTO DAS
POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS
Sabrina Bagetti, Juliana Sales Jacques e Mara Denize Mazzardo
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UMA REFLEXÃO SOBRE A INSERÇÃO NO ESPAÇO ESCOLAR E A
(AUTO)FORMAÇÃO DOCENTE COMO TERRITÓRIO DE POSSIBILIDADE
Natália Lampert Batista, Tascieli Feltrin e Elsbeth Léia SpodeBacker
AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO NA
FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Emilana Soares Ziani, Jerfferson Paim Luquini e Joacir Marques da Costa
O ESTADO DO CONHECIMENTO SOBRE A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA NO
ENSINO SUPERIOR DO PROFESSOR DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Simone de Lima, Leandro José Piovesan e Silvia Regina Canan
DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA: PERCEPÇÕES DE
DOCENTES E DISCENTES DO CURSO DE PEDAGOGIA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Andréa Forgiarini Cecchin e Vanessa dos Santos Nogueira
TRABALHO DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR: PROFESSOR/FORMADOR
DE LICENCIATURAS E A PROFISSÃO EM CONTEXTO
Marilia Salles Bastos, Andiara Dewes, Hellen de Prá da Rosa e Doris Pires
Vargas Bolzan
METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO SUPERIOR: AVANÇOS E
DESAFIOS NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DOCENTE E NA APRENDIZAGEM
DE ESTUDANTES
Robinalva Borges Ferreira, Marília Costa Morosini e Pricila Kohls dos Santos
CONTEXTOS EMERGENTES NA EDUCAÇÃO SUPERIOR A PARTIR DO
ESTADO DO CONHECIMENTO DOS CURSOS DE LICENCIATURA
Marina Lara Silva dos Santos Teixeira, Gabriela Barichello Mello e Marilene
Gabriel Dalla Corte
O DOCENTE DE ENSINO SUPERIOR: UMA REFLEXÃO SOBRE AS NOVAS
COMPETÊNCIAS E O CONTEXTO EMERGENTE
Carolina Schaan Pessano e Claus Dieter Stobaus
AS CONTRIBUIÇÕES DO PIBID PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DAS
PROFESSORAS SUPERVISORAS
Patrícia Zanon Peripolli e Luciana Dalla Nora dos Santos
A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NO PROGRAMA PIBID:
UMA REFLEXÃO A PARTIR DA EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA GLOBAL
EM CONTEXTOS EMERGENTES
Michele Martelet e Marília Costa Morosini
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CONTEXTOS EMERGENTES NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: FORMAÇÃO DE
PROFESSORES CONTRIBUIÇÕES DO PIBID
Fernanda Figueira Marquezan, Martha Luci Maria Sozo e Marília Costa
Morosini
FORMAÇÃO CONTINUADA, DOCÊNCIA E PESQUISA: POSSÍVEIS MODOS
DE ARTICULAÇÃO
Elisabete Andrade e Jaime MorelesVázquez
A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO
INFANTIL: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM UMA ESCOLA PÚBLICA
Tatiane de Fátima Kovalski Martins
UMA PARTLHA DE SABERES ENTRE A ESCOLA ESTADUAL PROF. EDNA
MAY CARDOSO E A UNVERSIDADE-PIBID-FILOSOFIA/UFSM:
OLÍMPADAS FILOSÓFICAS
Sandra Isabel da Silva Fontoura
REVISITANDO A TRAJETÓRIA DA FORMAÇÃO DE UMA PROFESSORA A
PARTIR DO PROJETO PIBID INTERDISCIPLINAR DO CAMPO
Lorena Inês Peterini Marquezan
O DIÁRIO DE AULA COMO INSTRUMENTO DE FORMAÇÃO E
MOTIVAÇÃO: ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA, PARTICIPANTES DO
PIBID
Hemini Machado Rodrigues e Bettina Steren dos Santos
A CRIANÇA E A INFÂNCIA NA TRANSIÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
PARA O ENSINO FUNDAMENTAL: ALGUNS APONTAMENTOS
Gislaine Rodrigues Couto, Lucas da Silva Martinez e Sueli Salva
UMA ANÁLISE CRÍTICA E REFLEXIVA DOS DESAFIOS ENCONTRADOS
DURANTE O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Litiéli Wollmann Schutz e Kelly Werle
OFICINAS DE ESTUDO: UM PONTO DE ENCONTRO ENTRE PIAGET,
VIGOSTSKI, ROGERS, AUSUBEL, GARNER, MORIN E FREIRE
Fábio Cantergiani Ribeiro Mendes
POLÍTICAS CURRICULARES: RESSIGNFICAÇÕES NOS PERCURSOS DA
FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Juliani Dias Baldaço, Eliane Machado da Rosa de Freitas e Débora Ortiz de
Leão
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PEDAGOGIA UNIVERSITÁRIA NO
CONTEXTO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO
Luana Rosalie Stahl e Silvia Maria de Aguiar Isaia
A FORMAÇÃO DE PROFESSORES POSSIBILITADA PELA EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA: REFLEXÕES DE UMA PRÁXIS CRÍTICOEMANCIPADORA
Andréa Kochhann Machado
FORMAÇÃO DE PROFESSORES E CULTURA DIGITAL: QUANDO AS
POLÍTICAS PÚBLICAS CHEGA ÀS ESCOLAS
Salete de Fátima Noro Cordeiro
RECURSOS EDUCACIONAIS ABERTOS E POLÍTICAS PÚBLICAS
Salete de Fátima Noro Cordeiro e Mariana Gama de Paula
A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO 3.0:
UMA PESQUISA EXPLORATÓRIA SOBRE O TRABALHO COM PROJETOS
EM UMA ESCOLA PRIVADA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Rafael Faermann Korman e Bettina Steren dos Santos
JUVENILIZAÇÃO NA EJA: DIZERES E FAZERES DE PROFESSORES E
ESTUDANTES
Larissa Martins Freitas, Melissa Noal da Silveira e Celso Ilgo Henz
O PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA EM FORMAÇÃO E A SUA
PERCEPÇÃO SOBRE A ATIVIDADE DOCENTE
Louise Cervo Spencer e Marcia Cristina Corrêa
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA
Meirilene Alves Fernandes, Vera Lucia Felicetti e Marcelo Almeida de Camargo
Pereira
PROFESSORES INICIANTES NO ENSINO MÉDIO: A APRENDIZAGEM DA
DOCÊNCIA
Eloisa Maria Wiebusch, Rubya Mara Munhóz de Andrade, Andressa Wiebusch
e Maria Inês Côrte Vitória
POLÍTICA PÚBLICA POTENCIALIZADORA DA PESQUISA NA ESCOLA: O
PACTO NACIONAL PELO FORTALECIMENTO DO ENSINO MÉDIO
Rubya Mara Munhóz de Andrade e Eloisa Maria Wiebusch
A ESCOLHA DA DOCÊNCIA COMO PROFISSÃO NO ENSINO
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICO
Ana Betine Beutinger Bender, Andreia Rosangela Messler Mühlbeier, Luciana
Aparecida Barbieri Rosa e Raquel Ribeiro Vale
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FORMAÇÃO E DOCÊNCIA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL:
EXPERIÊNCIAS DO PIBID
Graziela Escandiel de Lima
A REIFICAÇÃO E O PROFESSOR: UMA NECESSIDADE DO EDUCADOR
REPENSAR A SUA PRÁTICA DOCENTE
Caroline Mitidieri Selvero, Iara da Silva Ferrão e Amarildo Luiz Trevisan
A MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NA FORMAÇÃO DOCENTE: UMA
POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE SENTIDO PARA SITUAÇÕES DE
CONFLITO NO CONTEXTO ESCOLAR
Iara da Silva Ferrão, Caroline Mitidieri Selvero e Amarildo Luís Trevisan
SOCIALIZAÇÃO DOCENTE DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA:
AS EXPERIÊNCIAS NO PIBID
Daniela de Moura Clates, Alessandra Cacenot e Maria Cecília Camargo
Günther
PRÁTICA EDUCATIVA (PED): LIMITES E POSSIBILIDADES DA RELAÇÃO
TEÓRICO- PRÁTICA NA FORMAÇÃO DOCENTE
Nathana Fernandes, Naila Cohen Pomnitz, Guilherme Kieling e Rosane
Carneiro Sarturi
ANÁLISE DE CONTEÚDO NO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO: DE
QUAL VALORIZAÇÃO ESTAMOS FALANDO?
Marina Ramos de Carvalho do Nascimento, Luiza da Silva Braido, Dulcineia
Libraga Papalia De Toni e Liliana Soares Ferreira
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS, ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO E
A INCLUSÃO EDUCACIONAL: A FORMAÇÃO CONTINUADA DE
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Cássia de Freitas Pereira, Daniela Bernardes, Joyce Santiago de Moraes,
Tatiane Negrini e Andréia Jaqueline Devalle Rech
A FORMAÇÃO MATEMÁTICA DO PROFESSOR DE ANOS INICIAIS:
REFLETINDO ACERCA DOS CURSOS DE LICENCIATURA EM
PEDAGOGIA
Caroline Tavares de Souza e Lucia Maria Martins Giraffa
A EDUCAÇÃO FÍSICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL:
UM ESTADO DO CONHECIMENTO
Leandro José Piovesan, Simone de Lima e Silvia Regina Canan
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EIXO 4 – Internacionalização da Educação Superior
ESTADO DE CONHECIMENTO E INTERNACIONALIZAÇÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR: UM LEVANTAMENTO DOS TRABALHOS QUE
ABORDAM A TEMÁTICA DA INTERNACIONALIZAÇÃO EM CASA
Caroline Baranzeli e Marília Costa Morosini
OS PROCESSOS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
NA UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU (FURB)
Pablo Pereira e Marcia Regina Selpa Heinzle
O PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS NA PERSPECTIVA DE UM
ESTADO DE CONHECIMENTO
Luoyuan Liu, Lucas Rech da Silva e Edla Eggert
INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO CONTEXTO
EMERGENTE AVANÇOS E DESAFIOS: ESTUDO DE CASO DA
UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DE SANTA CATARINA
António Pedro Barbosa Cardoso, Robinalva Borges Ferreira , Josiane
Benedito Vilarino e Marília Costa Morosini
O PAPEL DA GESTÃO NO PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR: UM ESTUDO MULTICASO
Carla Camargo Cassol da Silva e Marília Morosini
EIXO 5 – Movimentos sociais e políticas governamentais
EDUCAÇÃO INTEGRAL: UMA PROPOSTA INOVADORA?
Rosa Maria Bortolotti de Camargo, Andrelisa Goulart de Mello, Rosane
Carneiro Sarturi
A TRAJETÓRIA DO MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM
TERRA E A ESCOLA ITINERANTE ENQUANTO ESPAÇO DE RESISTÊNCIA
E LUTA POR POLÍTICAS PÚBLICAS NO CAMPO
Mirieli da Silva Fontoura
EXPERIÊNCIA E PESQUISA: RACISMO, RELAÇÕES DE PODER,
EDUCAÇÃO EM ARTE

Michele Spall Figueira e Roseane Martins Coelho
A PEDAGOGIA DO MOVIMENTO SEM TERRA (MST) NA CONSOLIDAÇÃO
DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO DO CAMPO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Guilherme Franco Miranda e José Vicente Lima Robaina

21

Eixo 6: Educação e Inclusão
A IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO COLABORATIVO: O QUE OS
PROFESSORES EXPRESSAM SOBRE ESSA PRÁTICA
Gabriela Brutti Lehnhart, Thais da Silva Oliveira, Sabrina Fernandes de Castro
e Cláucia Honnef
DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM ESPECÍFICAS: INQUIETAÇÕES DE
UM PROCESSO FORMATIVO
Andryella Dotto, Fernanda Bordoli Charopem e Anelise dos Santos da Costa
DIVERSIDADE E IN/EXCLUSÃO NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DO/A
PEDAGOGO/A
Luciana Guilhermano da Silva, Joacir Marques da Costa e Marilene Gabriel
Dalla Corte
EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS COMO POLÍTICA DE
DESCOLONIZAÇÃO DOS SABERES NA UNIVERSIDADE:
POSSIBILIDADES NA UFRGS
Fernanda Nogueira e Marília Costa Morosini
EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA GLOBAL: POSSIBILIDADES A PARTIR
DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS
Karen Graziela Weber Machado, Camila Schwanke e Pricila Kohls dos Santos
INCLUSÃO DOS ALUNOS ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO NAS
ESCOLAS
Laiza Lidiane Cordeiro Ferraz, Aline Dal Bem Venturini, Nara Joyce Vieira
Wellausen e Priscila Barrozo Manzoni
INCLUSÃO E EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: PERSPECTIVAS E ENTRAVES
DOS DOCUMENTOS NORMATIZADORES
Andreia Ines Dillenburg e Danieli Wayss Messerschmidt
GESTÃO DAS PRÁTICAS NO ENSINO DE LIBRAS PARA OUVINTES
Roberta dos Santos Messa e Bento Selau da Silva Júnior
O ENSINO SUPERIOR NO CONTEXTO BRASILEIRO: A RELAÇÃO ENTRE
AS POLÍTICAS PÚBLICAS E AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Vivianne Costa Koltermann e Luciane Sanchotene Etchepare Daronco
OBSTÁCULOS NO PIONEIRISMO: EVASÃO DE ALUNOS SURDOS NO
ENSINO SUPERIOR
Denise Jordão de Souza, Denise Macedo Ziliotto e Fádua Ionara Andrade de
Andrade
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O USO DE SOFTWARE EDUCATIVO COMO ALTERNATIVA PEDAGÓGICOMETODOLÓGICO NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE UM
ALUNO COM PARALISIA CEREBRAL
Natasha Silva Nunes; Denise Silva Nunes e Ana Cláudia Siluk
O USO DE TECNOLOGIAS MÓVEIS NO PROCESSO DE SENSIBILIZAÇÃO
DA LÍNGUA ESPANHOLA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM
TRATAMENTO ONCOLÓGICO
Claudia Fumaco
POLÍTICAS PÚBLICAS: O LUGAR INVISIVEL DA CRIANÇAS COM
TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH)
Elisangela Soares Ferreira, Denise Santos do Amaral e Fabiane Adela Tonetto
Costas
PROGRAMA DE ENRIQUECIMENTO EXTRACURRICULAR: UMA
ALTERNATIVA FAVORECEDORA DA INCLUSÃO DOS ALUNOS COM
ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO
Joyce Santiago de Moraes, Cássia de Freitas Pereira, Daniela Bernardes,
Tatiane Negrini e Andréia Jaqueline Devalle Rech
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO: OS DESAFIOS DO
PROFESSOR/MONITOR EXPERIÊNCIAS E REFLEXÕES
Gláucia da Rosa do Amaral Alves, Jociléia Scherer e Leonardo Guedes Henn
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RESUMOS
EIXO 1 - Estado e Políticas Educacionais
A REESTRUTURAÇÃO CURRICULAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA NO RIO
GRANDE DO SUL-2016 E AS POTENCIALIDADES A PARTIR DE UM
PROJETO INTERDISCIPLINAR
Rosane Carneiro Sarturi, Márcia Eliana Migotto Araújo e Lisiane Barcellos
Calheiro
POLÍTICAS CURRICULARES E A LÍNGUA INGLESA NO ENSINO MÉDIO:
PARA ALÉM DO VERBO TO BE
Silvia Silveira Cardoso e Rosane Carneiro Sarturi
A ESCOLA BÁSICA E OS MOVIMENTOS EDUCACIONAIS POSSÍVEIS: A
ÉTICA EM QUESTÃO
Aline Pietro Marques, Camile Machado de Oliveira e Graziela Franceschet
Farias
A INTEGRAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ALFABETIZAÇÃO NA
IDADE CERTA NO ESTADO DA BAHIA
Angelo Dantas de Oliveira e Célia Tanajura Machado
UM CASO DE NEGLIGÊNCIA COM A EDUCAÇÃO BRASILEIRA:
REFLEXÕES SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA 746
Cilene da Costa da Silva Bettega, Adriana Flávia Neu, Gabrieli Costa da Silva e
Maria Eliza Rosa Gama
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR EM TEMPOS DE
DEMOCRATIZAÇÃO: AS ESTRATEGIAS ORIENTADAS PARA A
MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
Michel Hallal Marques, Gabriel Souza Germann da Silva, Thomáz Klug Brum e
Beatriz Maria Boéssio Atrib Zanchet
EDUCAÇÃO INFANTIL E QUALIDADE: A PARTICIPAÇÃO DA
COMUNIDADE NUM CONTEXTO PÚBLICO MUNICIPAL
Tatiane de Fátima Kovalski Martins
POLÍTICAS PÚBLICAS E ENSINO MÉDIO: UM OLHAR SOBRE AVALIAÇÃO
DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Vanessa Aparecida Wollmann eLuciana Bagolin Zambon
PROJETO DE PESQUISA: PRÁTICAS DE GESTÃO EDUCACIONAL NA
ESCOLA INCLUSIVA A PARTIR DOS PRINCÍPIOS DO ESTATUTO DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Daniela Camila Froehlich e Eliana da Costa Pereira de Menezes
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EIXO 2 – Gestão da Educação Básica e Superior
POLÍTICAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA: DIMENSÕES
DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO
Fabiane Volpato Chiapinoto, Elisiane Machado Lunardi
GESTÃO ESCOLAR E O PIBID: ORGANIZAÇÃO DA ROTINA
EDUCACIONAL DE UMA ESCOLA DA REDE PÚBLICA DE SANTA MARIA
Ana Júlia Moreira dos Santos, Rosane Carneiro Sarturi, Ticiane Arruda da Silva
(RE)PENSANDO O ESPAÇO E A PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA A
EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE TOROPI/RS
Karine Gutheil Franzen, Marilei Almeida de Oliveira, Marli Almeida de Oliveira,
Elisiane Machado Lunardi
CONSTRUÇÃO DO ESTADO DO CONHECIMENTO: EM PAUTA A EVASÃO
E A BAIXA PROCURA DOS CURSOS DE LICENCIATURA NOS
INSTITUTOS FEDERAIS
Greice Lopes Maia, Maria de Lourdes Pinto de Almeida, Marilene Gabriel Dalla
Corte
PROCESSO DE RECONHECIMENTO DO CURSO SUPERIOR DE
TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA DO INSTITUTO FEDERAL
FARROUPILHA: UMA ANÁLISE DOS TRÂMITES LEGAIS
Antônio Carlos Minussi Righes, Rosane Carneiro Sarturi
CONTEXTO HISTÓRICO DOS SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DOS CURSOS
SUPERIORES DO BRASIL: DO PARU ATÉ O SINAES
Antônio Carlos Minussi Righes, Rosane Carneiro Sarturi
AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO ENSINO SUPERIOR E A PERMANÊNCIA
DOS ALUNOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA
Luciane Leoratto Pozobon, Elisiane Machado Lunardi
EDUCAÇÃO PERMANENTE E APOIO INSTITUCIONAL: PISTAS PARA
AUMENTAR A CONEXÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA, SERVIÇOS DE
SAÚDE E UNIVERSIDADE
Fernando Reetz, Zainer Lucas Miguel, Liane Beatriz Righi
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EIXO 3 – Formação de professores

O EMPREGO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS COMO FERRAMENTA NA
ALFABETIZAÇÃO: UMA PROPOSTA DE ATUAÇÃO EM TEMPOS DE
EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA GLOBAL
Emanuelle Salvadé, Esther de David, Michele Martelet e Fernanda Figueira
Marquezan
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL: PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS/ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE DÉFICIT
COGNITIVO
Daniela Camila Froehlich e Thaís Virgínea Borges Marchi
A ÉTICA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Patrício Ceretta, Maria dos Remédios Lima Silva e Luiz Gilberto Kronbauer
O DOCENTE UNIVERSITÁRIO: ALGUMAS DISCUSSÕES SOBRE A
IDENTIDADE E A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA
Michel Hallal Marques e Beatriz Maria Boéssio Atrib Zanchet
O CONTEXTO BRASILEIRO DE POLÍTICAS PARA FORMAÇÃO DE
PROFESSORES E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
Adriana Cristina Gomes, Felipe Batista Ethur, Marilene Gabriel Dalla Corte e
Elisiane Machado Lunardi
REPERCUSSÕES DE UMA CARTA ABERTA: MOVIMENTANDO SENTIDOS,
INTEGRANDO PESSOAS
Silvia Regina Basseto Tolfo, Tânia Maria Moura Dutra Menegazzi e Maria Eliza
Rosa Gama
O IMPACTO DO CANCELAMENTO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE
BOLSA DE INICIAÇÃO A DOCÊNCIA EM ESCOLARES
Madson Escobar Pereira, Dhienifer da Rosa Martins Coautor e Rosane
Carneiro Sarturi
QUEBRA DE BARREIRA: CERTO OU ERRADO, ALUNO X MEDO
Isadora Ceolin de Oliveira, Valmer dos Santos Nascimento e Rosane Carneiro
Sarturi
PIBID: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NO CONTEXTO DAS
ATIVIDADES DE ATELIÊ
Estefani Baptistella, Ana Julia Moreira dos Santos, Eduarda Rodrigues
Roubuste, Rosane Carneiro Sarturi e Ticiane Arruda da Silva
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FORMAÇÃO CONTINUADA DO GESTOR PEDAGÓGICO: UM DIÁLOGO
NECESSÁRIO
Marlina Oliveira Schiessl, Neila Carla Camerini e Jeronimo Sartori
CONCEPÇÕES PEDAGÓGICAS DE DOCENTES UNIVERSITÁRIOS:
DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES
EM BIOLOGIA
Thomáz Klug Brum e Beatriz Maria Boéssio Atrib Zanchet
ENTRE SONS, LUZES E CORES: REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA
DOCENTE EM UMA TURMA MULTIETÁRIA
Paula Adriana Rodrigues e Cláucia Honnef
UM ESPAÇO ALTERNATIVO NA ESCOLA QUE INTEGRA OS ALUNOS E
RESPEITA O TEMPO EM QUE OCORRE A APRENDIZAGEM
Jaciara de Lima Ferreira, Raquel Moraes Cunha e Rosane Carneiro Sarturi
FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS:
UMA ANÁLISE DOS COMPONENTES CURRICULARES PEDAGÓGICOS
Deise Becker Kirsch
A INTEGRAÇÃO DOS RECURSOS EDUCACIONAIS ABERTOS NAS
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Vanessa Medianeira Canzian Trindade, Juliana Sales Jacques e Sabrina
Bagetti
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA NA AGENDA DAS
POLÍTICAS PÚBLICAS BRASILEIRAS
Silvana Maia Borges1
Eixo 1 – Estado e Políticas Educacionais
RESUMO
O presente artigo é um estudo bibliográfico que aborda a centralidade da Educação
Profissional Tecnológica nas políticas públicas brasileiras nos últimos anos, especialmente a
partir do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), iniciado em
2011. Diante do exposto, o objetivo do estudo foi compreender a prioridade conferida à
Educação Profissional Tecnológica, na agenda educacional do país, uma vez que nem toda
ideia entra na agenda dos governos e nem todos os temas da agenda se convertem em
programas (a agenda pública é determinada conforme a dinâmica das forças políticas). Para
atingir o objetivo traçado, buscou-se definir inicialmente o que é política pública e, em seguida,
como se constitui a agenda dos governos, de modo geral. Na sequencia, procurou-se entender
as políticas no contexto do Estado capitalista e, por fim, as principais razões de a EPT estar tão
presente na agenda das políticas educacionais dos governos recentes. O levantamento
oportunizou reflexões, especialmente em torno da constatação da transferência de recursos
públicos para a iniciativa privada, o que corrobora com a visão de que muitas vezes a
educação está atrelada a interesses mercadológicos. Além disso, verificou-se que a política
educacional do Pronatec é dotada de características neoliberais, contribuindo, portanto, com a
manutenção da hegemonia capitalista. Desse modo, avalia-se necessário repensar o referido
programa, a fim de rever sua finalidade e, especialmente, a qualidade da formação que vem
proporcionando aos trabalhadores brasileiros, pois se acredita que ele não esteja
oportunizando emancipação ao seu público, prerrogativa esta essencial a toda e qualquer
formação e também às políticas educacionais.
Palavras-chave: Educação Profissional. Políticas Públicas. Pronatec.

INTRODUÇÃO
Em tempos de grande destaque ao Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), iniciado em 2011, e definido pelo
governo federal como prioridade no campo da educação profissional - EP, as
expectativas são muitas e as demandas também. E como aponta Lima (2012,
p. 73),
[...] mesmo com o aumento dos recursos voltados para a educação
pública, o ressurgimento da Rede Federal de Educação Profissional
como elemento estratégico do desenvolvimento do país é um

1

Psicóloga, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade
Federal da Fronteira Sul – UFFS, silvanamborges@gmail.com. Apresentadora. Orientadora
Professora Dra. Valéria De Bettio Mattos.
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processo deveras incompleto, tanto do ponto de vista estrutural
(pessoal, prédios, laboratórios etc.) quanto pedagógico (implantação
da integração do Ensino Médio (EM) com a Educação de Jovens e
Adultos (EJA) e com a Educação Profissional (EP) via “Ifetização” dos
CEFETs).

Considerando o cenário descrito, o texto em questão versa sobre o tema
“Políticas públicas e Educação Profissional Tecnológica”. Logo, o objetivo
central deste breve estudo bibliográfico foi compreender a prioridade conferida
à Educação Profissional Tecnológica – EPT, na agenda educacional brasileira
nos últimos anos. Outrossim, a problemática do estudo está em compreender
por que a EPT tem se feito presente na pauta das políticas educacionais do
país.
Desse modo, buscou-se definir inicialmente o que é política pública e,
em seguida, como se constitui a agenda dos governos, de modo geral. Na
sequencia, procurou-se entender as políticas no contexto do Estado capitalista
e, por fim, as principais razões de a EPT estar no centro da agenda das
políticas educacionais nos governos recentes. O levantamento realizado
permitiu, portanto, tecer reflexões, especialmente em torno da transferência de
recursos públicos para a iniciativa privada, corroborando com a visão de que
muitas vezes a formação, na modalidade contemplada neste estudo, está
atrelada aos interesses mercadológicos.
POLÍTICA PÚBLICA E OUTRAS DEFINIÇÕES PRELIMINARES
Conforme Höfling (2001), as políticas públicas são de responsabilidade
do Estado2. E para compreender e avaliar políticas públicas sociais é
fundamental compreender a concepção de Estado e de política social. Assim,
visões diferentes de sociedade, Estado e política educacional geram projetos
de intervenção distintos. Neste contexto, questões de fundo perpassam as
decisões tomadas, escolhas feitas, caminhos de implantação, modelos de
avaliação e estratégias de intervenção governamental. Por isso, para a autora

2

Conforme Höfling (2001, p. 31), Estado é o conjunto de instituições permanentes que
possibilitam a ação do governo. Já governo é o conjunto de programas e projetos que parte da
sociedade propõe para a sociedade como um todo, em determinado período.
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citada, é fundamental entender a relação que se estabelece entre Estado e
políticas sociais.
Além do referido, de acordo com Höfling (op. cit.), as políticas sociais
tiveram origem nos movimentos sociais do século XIX. Elas são ações que
determinam o padrão de proteção social implementado pelo Estado, voltadas
para a redistribuição de benefícios sociais, buscando minimizar as diferenças
produzidas pelo desenvolvimento socioeconômico. E, como afirma a autora, é
impossível pensar em Estado sem um projeto político de uma teoria social para
a sociedade como um todo. Com isso, “o processo de definição de políticas
públicas para uma sociedade reflete os conflitos de interesses, os arranjos
feitos nas esferas de poder que perpassam as instituições do Estado e da
sociedade como um todo” (HÖFLING, 2001, p. 38);
Com relação ao significado de política pública, conforme Souza (2006),
este é o “campo do conhecimento” que busca, ao mesmo tempo, “colocar o
governo em ação e/ou analisar essa ação” e, quando necessário, propor
mudanças no rumo e curso destas ações. Para a autora em questão, “a
formulação de políticas públicas constitui-se no estágio em que os governos
democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas
e ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo real” (p. 26).
Já segundo Parada (2006), a política e as políticas públicas são
entidades diferentes, mas que se influenciam reciprocamente. Ambas têm a ver
com o poder social. Mas enquanto a política (politics) é um conceito amplo,
relativo ao poder geral, as políticas públicas (policies) correspondem a
soluções específicas de como manejar os assuntos públicos. As políticas
públicas são, portanto, um fator comum da política e das decisões do governo
e da oposição. Neste sentido, para o autor aludido, a política pode ser
entendida como a busca de estabelecer políticas públicas sobre determinados
temas e de influir neles. Logo, é parte fundamental do fazer do governo o
desenho, gestão e evolução de políticas públicas. O objetivo dos políticos
(tanto os mais conservadores quanto os idealistas) consiste em obter e
estabelecer políticas públicas de sua preferência, ou bloquear aquelas que
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acham inconvenientes. Sendo assim, os governos são instrumentos para a
realização de políticas públicas.
Afora o exposto, outros esclarecimentos importantes são feitos por
Souza (2006). Para a autora, dentre as diversas definições e modelos sobre
políticas públicas, pode-se extrair e sintetizar que: a política pública permite
distinguir entre o que o governo pretende fazer e o que, de fato, faz; a política
pública envolve vários atores e níveis de decisão, embora, seja materializada
através dos governos, e não necessariamente se restringe a participantes
formais, já que os informais são também importantes; a política pública é
abrangente e não se limita a leis e regras; Política pública é uma ação
intencional, com objetivos a serem alcançados; a política pública, embora tenha
impactos no curto prazo, é uma política de longo prazo; ainda, a política pública
envolve processos subsequentes após sua decisão e proposição, ou seja,
implica também implementação, execução e avaliação.
Concluindo as ideias de Souza (op. cit.), o principal foco analítico da
política pública está na identificação do tipo de problema que ela visa corrigir,
na chegada desse problema ao sistema político (politics) e à sociedade política
(polity), e nas instituições/ regras que irão modelar a decisão e a
implementação desta política.
Espinoza (2009) também contribui com a definição de política. Desse
modo, para ele o conceito de política (policy) não tem um uso padrão e
frequentemente tem significado ambíguo. Por isso, Dye conclui que o termo
política é simplesmente “o que os governos decidem fazer ou não fazer” (1978
apud ESPINOZA, 2009, p. 3). Já o conceito de política pública (definido por
vários autores, de modo mais semelhante) seria um conjunto de decisões interrelacionadas que são adotadas por um ator ou grupo de atores políticos, que
envolve a definição de metas e meios para uma determinada situação. Ainda, o
autor refere-se ao conceito de política educacional, o qual inclui três elementos:
uma justificação para considerar o problema a ser abordado; um propósito a
ser alcançado pelo sistema educacional; uma “teoria da educação” ou conjunto
de hipóteses que explique como esse propósito será alcançado.
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Com relação à definição da agenda pública, Parada (2006) aponta que
nem toda ideia entra na agenda e nem todos os temas da agenda se
convertem em programas. A agenda pública é definida e redefinida segundo a
dinâmica das forças políticas. Por isso, para o autor referido, um programa é
uma seleção de temas e propostas feitos pelo sistema político, principalmente
pelos partidos. A política é “a esfera da decisão social” (p. 78), particularmente
na democracia.
Parada (op. cit.) indica também que a fragmentação do sistema político
afeta a estabilidade da sua agenda; a opinião pública afeta mais a agenda do
que as políticas. Diante do exposto, para o autor não há políticas públicas
ótimas, mas categorias de soluções possíveis. Não há garantia de se escolher
a melhor política pública, mas é um dever dos governos eleger cursos de ação.
Logo, as novas políticas públicas são a seleção de temas e objetivos dos
programas de governo.
Cabe ainda um último apontamento: as políticas raramente se extinguem
completamente, pois elas se transformam e se combinam com outras, sendo
que “as políticas públicas são imortais” (PARADA, 2006, p. 72).
POLÍTICAS NO CONTEXTO DO ESTADO CAPITALISTA
Segundo Höfling (2001), as Políticas educacionais no contexto do
Estado Capitalista podem ser entendidas de dois modos: democrático liberal e
social democrático. Com isso, o impacto das políticas sociais implementadas
pelo Estado capitalista sofre o efeito de interesses diferentes, expressos nas
relações sociais de poder.
Para Sônia Draibe (2004), nas últimas décadas, as reformas do Estado e
suas políticas, na América Latina, são movidas ou justificadas por razões e argumentos
relevantes nas questões de governabilidade e democracia. A autora coloca, assim, um

importante questionamento: “quanto e em que dimensão as reformas recentes
dos sistemas educativos latino-americanos têm contribuído para a melhoria da
governabilidade de nossas sociedades e, mais amplamente, para a qualidade
da instituição de nossas democracias”? (DRAIBE, 2004, p. 1). A partir disso, a
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autora aponta que é tese compartilhada por várias teorias que a qualidade das
políticas públicas depende da qualidade da democracia.
Draibe (op. cit.) revela também que, nas políticas sociais, mudou-se de
lógica, constituindo-se uma “pauta dura” dos protocolos de reforma, talvez com
mais ou igual força e centralidade que as mudanças orientadas no sentido da
melhora da equidade, igualdade e redução da pobreza. E a autora lança outro
questionamento: Mas a que resultados estaríamos chegando, na perspectiva
da democracia? A resposta apresentada é que, o que se viu, infelizmente, foi
que

abordagens

redemocratização

mais

formalistas

latino-americanos.

conduziram
Os

os

conteúdos

processos

de

democráticos

e

republicanos da reforma do Estado e suas políticas foram desconsiderados e
abriu-se espaço para a lógica mercantil, inspirada no modelo institucional
fundamentado no Consenso de Washington (DRAIBE, 2004).
Corroborando com o exposto, Sallum (2003) refere que a transição
política brasileira começou com a crise de Estado de 1983-1984 e terminou
com o primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso - FHC, momento em
que o Estado ganhou estabilidade segundo um novo padrão hegemônico de
dominação,

moderadamente

liberal

em

assuntos

econômicos

e,

completamente identificado com a democracia representativa.
Na realidade, segundo o autor mencionado, desde o início da década
de 1970, as ideias predominantes nos países centrais e nas agências
financeiras multilaterais em relação à política econômica moveram-se do
modelo keynesiano para o monetarista (inclinado a políticas rígidas de
contenção de gastos públicos e de controle monetário). Isso restringiu a
autonomia das políticas econômicas nacionais. “Assim, embora o liberalismo
econômico no Brasil só tenha se tornado politicamente hegemônico nos anos
de 1990, essa hegemonia começou a ser socialmente construída ainda na
segunda metade da década de 1980” (SALLUN, 2003, p. 41).
Indo mais adiante, Sallun (op. cit.) indica que a vitória do Partido dos
Trabalhadores (PT) na eleição para a Presidência da República em 2002,
resultou, evidentemente, em mudança da coalizão política governamental, mas
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ela não tende a produzir qualquer ruptura na hegemonia liberal estabelecida
anteriormente. O importante conjunto de reformas liberalizantes dos anos 1990
definiu o quadro institucional básico que regulará as relações entre o Estado e
o mercado e entre o sistema econômico nacional e o capitalismo mundial no
começo do século XXI. Esse quadro dificilmente será alterado em médio prazo,
pois é a materialização de uma nova perspectiva hegemônica na sociedade
(SALLUN, 2003).
Mas como afirma o autor acima citado, de qualquer forma, foi notável o

progresso brasileiro na direção de uma sociedade mais democrática. E para
ele, o maior desafio e também o mais necessário para a sociedade brasileira
superar neste século XXI é a inclusão social e econômica dos mais pobres, que
ainda permanecem à margem das conquistas materiais da civilização moderna.
Ainda, Krawczyk e Vieira (2008) elucidam o cenário descrito apontando
que a descentralização educacional (a partir da década de 1990) mudou a
histórica relação federativa do país e implicou em novo papel à iniciativa
privada e à pessoa física na educação. Houve rompimento na exclusividade do
Poder Público no financiamento das escolas públicas, por meio da abertura aos
setores privado e filantrópico (parcerias).
EPT NA AGENDA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS BRASILEIRAS
Para Moura (2014), não é possível analisar a problemática educacional
descolada da totalidade na qual se insere. É necessário compreender os
determinantes históricos, econômicos e políticos que produziram e continuam
produzindo o todo social no qual se situa a educação escolar brasileira. O autor
também expõe que:
[...] a divisão social e técnica do trabalho é fundamental para o
capitalismo, fazendo com que seu metabolismo demande um sistema
educacional classista, que separa trabalho intelectual e trabalho
manual, trabalho simples e trabalho complexo, cultura geral e cultura
técnica, em escolas que formam seres humanos unilaterais,
mutilados, principalmente os das classes subalternizadas (MOURA,
2014, p. 354).
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Para o referido autor, é em meio a esses projetos em disputa (o do
capital e o do trabalho), que a sociedade vem se movendo nos últimos séculos.
Dependendo da correlação de forças em cada momento, se avança ou se
recua em uma ou outra direção, mas o capital se mantém hegemônico. Neste
sentido, Moura (op. cit.) aponta que o Pronatec possibilita a transferência de
recursos públicos para a iniciativa privada, especialmente para o “Sistema S”.
Com isso, o Estado brasileiro financia o interesse privado e lhe concede o
direito de decidir sobre a concepção da formação proporcionada à classe
trabalhadora. Para o autor supracitado, isso se confirma na Lei 12.513, de 2011
(Pronatec), a qual refere que:
Art. 6º Para cumprir os objetivos do Pronatec, a União é autorizada a
transferir recursos financeiros às instituições de educação profissional
e tecnológica das redes públicas estaduais e municipais ou dos
serviços nacionais de aprendizagem correspondentes aos valores
das bolsas-formação de que trata o inciso IV do art. 4º desta Lei [...]
(BRASIL apud MOURA, 2014, p. 361).

Os aspectos descritos também são consoantes ao que Höfling (2001)
denota: na educação neoliberal, existem consumidores. Assim, o Estado divide
suas responsabilidades com o setor privado.
Com relação ao Pronatec, de acordo com Deitos, Lara e Zanardini
(2015), como programa integrador da política educacional para a EP no país, o
mesmo representa a forma estruturante articuladora nacional, no conjunto de
ações educativas e formativas da força de trabalho e, por conseguinte, das
estratégias que viabilizam as políticas macroeconômicas adotadas. Desse
modo, as diretrizes governamentais comprovam a dinâmica centralizadora e
articuladora que o referido programa assume no conjunto das políticas
adotadas para a educação profissional no país.
Para ilustrar a prioridade conferida à EPT nos últimos anos, os autores
informam que ocorreu no Brasil um forte crescimento nos investimentos
públicos nos programas, ações e treinamentos no campo da educação
profissional em nível da qualificação inicial e continuada, por meio dos cursos
técnicos e tecnológicos. Os valores orçamentários executados entre os anos de
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2006 e 2011 mostram a dimensão dos recursos públicos investidos, de 1,5
bilhões em 2006, para quase 6 bilhões de reais em 2011. Complementando o
exposto:
Dados preliminares mais recentes dão conta que os recursos
dirigidos para sustentar as metas previstas na política pública de
educacional profissional, tendo no Pronatec sua estratégia central de
articulação com os setores privados em todos os ramos da economia,
são muito superiores aos destinados até 2011, ano de criação do
Pronatec, de acordo com dados publicados em nota pública
encaminhada ao Ministério da Educação pelos pesquisadores
reunidos no II Colóquio Nacional A Produção do Conhecimento em
Educação Profissional, realizado em 2013, os valores previstos para
a política de educação profissional “São 24 bilhões de reais (BRASIL,
2012) cuja maior parte destina-se ao sistema ‘S’, inclusive, para
financiar a ‘expansão da rede física de atendimento dos serviços
nacionais de aprendizagem’[...]”. (IFRN, apud DEITOS, LARA E
ZANARDINI, 2015, p. 995).

Seguindo com as elucidações acerca da EPT, Lima (2012) revela que o
governo Dilma Rousseff “pseudocria” direitos, empurrando a educação
profissional para um processo de mercantilização que pode fortalecer o papel
do “Sistema S” na oferta de ensino técnico, com reforço na modalidade
concomitante, havendo hegemonia do subsequente em detrimento do
verdadeiro integrado. O autor também acredita que essa mercantilização pode
ser vista na formação humana com base em dois indicadores, quais sejam:
1) a fragmentação e a desarticulação curricular, que indicam a
aceleração dos tempos formativos, fruto do pragmatismo, do
utilitarismo pedagógico que tende a implantar configurações
curriculares que desprezam os vínculos epistêmicos existentes entre
teoria e prática, entre formação geral e formação específica; 2) as
novas formas de esvaziamento da intervenção do Estado, que
pseudocriam direitos validados pela via meritocrática sustentada pelo
financiamento público de bolsas de estudos que reiteram as parcerias
público-privadas (LIMA, 2012, p. 77).

O autor acima exposto revela ainda que a capacidade do Estado de
responder às demandas qualitativas e quantitativas do mercado e a disposição
dos capitalistas em financiar parte desse processo, especialmente nos países
de fora do centro do capital, tem se transformado em função das crises nas
quais o próprio sistema econômico está mergulhado e suas consequências na
relação oferta pública e oferta privada no campo da formação humana, com
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destaque para o Ensino Médio e Técnico. Logo, no momento atual, onde há o
esvaziamento da ação do Poder Público num estado neoliberal, transfere-se
para as empresas parte desse custo, sendo que estas tenderão a mercantilizar
o processo formativo. O autor aponta assim, os grupos dominantes,
beneficiários da estratégia do governo atual, sendo eles:
(a) os empresários que empregam os egressos que ao investirem
diretamente na formação (sem a mediação do Estado) fazem dessa
modalidade de ensino (que deveria, articulada com o Ensino Médio,
ser um direito social) instrumento de controle da qualificação dos
trabalhadores inseridos na produção; (b) os empresários que vendem
os cursos que têm nesse processo fonte de lucros/recursos para o
ensino privado, colocando em disputa uma mercadoria e um direito
social, o público contra o privado; e (c) os governantes que utilizam a
EP como elemento de barganha política via distribuição de bolsas
(ProUni, Pronatec, FIES, Sistema “S”, Bolsa SEDU) sustentada por
critérios assistencialistas ou meritocráticos, quer seja no âmbito do
Estado ou da União, na oferta de nível técnico, superior ou FIC
(LIMA, 2012, p. 89).

Complementando, para Deitos, Lara e Zanardini (2015, p. 996), os
“argumentos teórico-ideológicos e educacionais” que nutrem os fundamentos
socioeconômicos e políticos do pragmatismo, o qual da base ao bloco
governamental e empresarial para a implementação de reformas da política
pública de educação profissional, vem sendo difundido de longa data, com
destaque particular desde a década de 1990. E para ilustrar, de forma mais
direta e precisa a concepção empresarial sobre as demandas por pessoal
qualificado, sem fugir dos propósitos econômicos e ideológicos, os autores em
questão citam a visão de destacado empresário brasileiro, que segundo eles é
detentor de uma das maiores fortunas mundiais, ao falar de questões
econômicas e de produtividade, em reunião realizada no Palácio do Planalto no
ano de 2013, sendo que sua opinião converge com as análises do Banco
Mundial:
Eu acho que, para a economia crescer, evoluir como eu espero que ela
vai evoluir, você tem que ter mão de obra qualificada. Contratar pessoas
qualificadas no Brasil está caríssimo no momento, há uma demanda
grande e pouca oferta. Então, eu acho que nós temos que melhorar
nesse sentido. (LEMANN apud DEITOS, LARA E ZANARDINI, 2015, p.
996).
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A partir do exposto, para os autores citados, todo o eixo econômico,
político e ideológico do discurso do empresariado, como foi verificado na fala
de um dos seus líderes, se articula ao discurso governamental, representado
pelo Estado brasileiro e suas unidades federativas. Há, portanto, clareza,
acerca da funcionalidade estratégica da política educacional nacional e
regional, na composição e reprodução da força de trabalho brasileira. Os
autores ainda destacam que, historicamente, os setores econômicos e o
empresariado hegemônico sempre transferiram os custos da escolarização e
qualificação da força de trabalho para o Estado brasileiro no conjunto das
políticas públicas. Corroborando com estas ideias, Lima afirma que:
Desde Pombal, todo novo governo acena com mudanças
educacionais justificando-as por argumentos econômicos e
financeiros. Entretanto, quase sempre, são muito mais justificadoras
do que justificadas. Assim como as reformas educacionais dos
militares, mudanças educacionais valem mais pelos seus efeitos e
interesses indiretos ou subliminares do que pelos objetivos
anunciados. Acreditamos que as políticas educacionais desde
sempre, mas, sobretudo, neste momento, tornam-se tanto elemento
de afirmação de marketing quanto de ideologia dos governos, quanto
representam instrumento de regulação dos custos necessários à
manutenção
da
estabilidade
financeira,
denunciando
as
ambiguidades neoliberais e neodesenvolvimentistas dos governos
Lula-Dilma (LIMA, 2012, p. 88).

Diante do que fora apresentado, compreende-se que a agenda
governamental da política pública de educação profissional, ancorada
estrategicamente no Pronatec, está atrelada e atravessada pelos os interesses
nacionais e internacionais da globalização econômica.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
“Mais uma invenção de moda ou uma necessidade estratégica?” (LIMA,
2012, p. 88). Esta interessante provocação de Lima serve para refletir aquilo
que se buscou elucidar no decorrer deste texto, onde, por meio de diferentes
autores, verificou-se que a política educacional do Pronatec é dotada de
características neoliberais.
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A partir do que fora apresentado, pode-se compreender algumas
motivações em torno da prioridade fornecida à EPT na agenda educacional
brasileira nos últimos anos. Logo, a composição da agenda governamental
acerca das políticas educacionais não é feita ao acaso ou de forma
desinteressada. Representando um “jogo de forças políticas”, a agenda não
serve apenas para atender demandas sociais. Percebeu-se, que ela também
cumpre importante função junto ao empresariado. Desse modo, as políticas
priorizadas na EPT oferecem a mão de obra trabalhadora necessária à força
produtiva, contribuindo, portanto, com a manutenção da hegemonia capitalista.
Neste sentido, sem garantir o direito constitucional de acesso universal e
gratuito à Educação Básica, através da profissionalização em nível técnico, o
Estado brasileiro, comprimido pelo crescimento econômico e pela demanda
social, busca realizar a formação profissional para o mercado por meio da
formação via financiamento público, como foi exemplificado, especialmente por
meio de bolsas em instituições privadas.
Cabe ressaltar, por fim, que a política pública deve conter objetivos
políticos democráticos, sendo que a emancipação dos sujeitos deve ser
prerrogativa essencial nas políticas educacionais. Pelo que se observou nas
descrições do Pronatec, faz-se necessário repensá-lo, a fim de rever sua
finalidade e, especialmente, a qualidade da formação que está propiciando aos
trabalhadores brasileiros, pois como revela Grinspun (2009, p. 26), “ainda não
está claro que tipo de educação deveremos dar aos nossos alunos – em
especial aos criadores/produtores da tecnologia para dela fazer-se um aliado e
não um simples objeto de dominação ou até de alienação”.
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A TERCEIRA VIA EM PROJETOS DE LEI GAÚCHOS: A
REGULAMENTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS NA
EDUCAÇÃO
Renata Cecilia Estormovski1
Eixo 1 – Estado e Políticas Educacionais
RESUMO
O presente trabalho busca discutir as influências na educação da Terceira Via, corrente que
propõe parcerias público-privadas que desresponsabilizam o Estado e entregam a
organizações sociais e à sociedade civil a manutenção dos serviços públicos. A fim de
contextualizar a temática, serão abordados dois projetos propostos nos últimos anos pelo
Governo do Estado do Rio Grande do Sul: o Projeto de Lei 103, de 2015, que instituiu o
Programa Escola Melhor: Sociedade Melhor, e o Projeto de Lei 44, de 2016, que busca
qualificar as organizações sociais que podem atuar, entre outros setores, no educacional. O
primeiro projeto foi aprovado ainda em 2015, sendo que possui uma adesão considerável das
escolas estaduais, que buscam auxílio para realizar obras, para a instalação de redes wi-fi e de
informática e para receberem doações de materiais da iniciativa privada, entre outras
possibilidades que a parceria oferece. Já o segundo, PL 44/2016, está parado desde junho de
2016, quando foi enviado à Comissão de Constituição e Justiça, e busca a qualificação de
entidades privadas como organizações sociais que possam atuar em setores como o ensino, o
esporte, a saúde e a cultura. Ambos, apesar de suas singularidades, corroboram com a
Terceira Via e incentivam as parcerias público-privadas que, como será discutido neste artigo
trazem prejuízos às instituições escolares, principalmente no que concerne à Gestão Escolar
Democrática. Assim, a partir de uma análise de conteúdo, de cunho qualitativo, este trabalho
pretende apontar a relação dos projetos citados com a Terceira Via, investigando suas
consequências para a Gestão Escolar Democrática.
Palavras-chave: Terceira Via. Programa Escola Melhor: Sociedade Melhor. Projeto de Lei
44/2016.

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, a retórica constante sobre a grave crise que assola o
Estado domina os discursos e está consagrada pela mídia e pelo senso
comum, que a tem como uma verdade indiscutível. Devido a essa crise, os
governos têm tomado atitudes radicais, como a proposição e a aprovação de
cortes de gastos em áreas como a saúde e a educação por longos espaços de
tempo e buscado alterações catastróficas nos direitos dos trabalhadores, além
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de constantes ameaças sobre a premente necessidade de aumento de
impostos.
Diante desse cenário, o presente artigo buscará discutir a Terceira Via,
uma das correntes que tem se salientado nas políticas públicas brasileiras a
partir da década de 1990, quando o ideário de crise começou a se disseminar e
a propulsionar reformas no aparelho do Estado. Ainda muito atual nas políticas
públicas, a Terceira Via tem impulsionado Projetos de Lei recentes no Rio
Grande do Sul, como o PL 103, de 2015, e o PL 44, de 2016, sendo que o
primeiro foi aprovado e o segundo está parado desde junho de 2016 na
Comissão de Constituição e Justiça. Os dois projetos, mesmo com suas
peculiaridades, buscam regularizar parcerias público-privadas que trazem
impactos significativos à educação e, essencialmente, à Gestão Escolar
Democrática, como será discutido em seguida. Assim, para amparar essa
pesquisa, foram visitados documentos que tratam do tema e bibliografias que
abordam tanto a Terceira Via, quanto a Gestão Democrática, principais teorias
envolvidas, em uma análise de conteúdo, cuja perspectiva é qualitativa.
Antes de iniciar a problematização da temática, é importante definir a
posição deste artigo com relação à crise. Assim como afirma Bianchetti (2005,
p. 10), as crises são cíclicas no modelo capitalista devido à lógica do próprio
mercado que, em sua gana de obter lucros a cada dia maiores, além de
explorar o potencial do trabalhador por meio da mais-valia, produz cada vez
mais sem considerar o potencial de consumo dos cidadãos, o que leva a uma
superprodução e, com isso, à crise. No entanto, teorias como as da Terceira
Via amparam-se nas ideias do neoliberalismo, que considera que a culpa pela
recessão econômica é do Estado ao influenciar a economia e ao gastar
excessivamente com políticas sociais, incentivando reformas e alterações nas
políticas públicas, como será abordado em seguida.
A TERCEIRA VIA E

A INSTITUCIONALIZAÇÃO

PÚBLICO-PRIVADAS EM EDUCAÇÃO
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DAS

PARCERIAS

Em 1995, o governo brasileiro, preocupado com a situação de crise e
vendo-a como inerente ao Estado, instituiu um Plano de Reforma, apresentado
pelo Ministério da Administração e Reforma do Estado. Esse documento
ressaltava a redefinição do papel do Estado, que previa como suas atribuições,
a partir de então, regular e promover o desenvolvimento, e não mais o de ser
seu responsável direto (BRASIL, MARE, 1995). O documento ainda afirmava
que o Estado foi ineficiente ao se afirmar como único responsável e executor
das políticas sociais, sendo que a Reforma deveria transferir para o setor
privado as atividades que dependiam do mercado, diminuindo os recursos
previstos para as ações sociais.
A partir de então, entre as estratégias para superar a situação de
recessão, juntamente com a globalização, o neoliberalismo e a reestruturação
produtiva (PERONI, 2007), a Terceira Via passou a influenciar as políticas
públicas brasileiras nesse novo contexto de redefinição do papel do Estado.
Como trazido por Peroni (2006), as políticas públicas direcionadas ao social
passaram a ser as mais impactadas pela Reforma, que previa a diminuição dos
recursos e o esvaziamento do poder das instituições,
já que instituições democráticas são permeáveis às pressões e
demandas da população, além de serem consideradas como
improdutivas, pela lógica de mercado. Assim, a responsabilidade pela
execução das políticas sociais deve ser repassada para a sociedade:
para os neoliberais através da privatização (mercado), e para a
Terceira Via pelo público não-estatal (sem fins lucrativos) (PERONI,
2006, p. 14).

Dessa forma, valendo-se da lógica neoliberal de que o Estado é o
causador da crise por interferir no mercado e por gastar demasiadamente em
políticas sociais, a Terceira Via propõe cortes de investimentos e o afastamento
do Estado das decisões de mercado, permitindo o que Peroni (2003) trata
como Estado mínimo para as políticas sociais e Estado máximo para o
capitalismo. Incentiva, então, as parcerias público-privadas, que buscam, por
meio de ideias de solidariedade da sociedade civil, eximir o poder público de
suas obrigações com a manutenção de serviços. Assim, o Terceiro Setor é
visto como a solução, principalmente porque a lógica privada, assim como no
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neoliberalismo, é vista como mais eficiente do que a pública, e o Plano de
Reforma passa a indicar, se não a privatização das instituições públicas, a
destinação de verbas para que organizações sociais as dirijam. (PERONI,
2007, p. 4)
Nessa concepção, o Terceiro Setor passa, então, a ser responsabilizado
a auxiliar o Estado, mantendo as políticas sociais que não são mais encaradas
como obrigações apenas do poder público. Valendo-se da convicção que o
senso comum possui de que a crise demanda a diminuição da ação do Estado,
há o convencimento de que este é incapaz de cumprir com suas obrigações e,
seguindo-se as ideias de solidariedade, é a sociedade quem deve auxiliar as
instituições.
Dessa forma, há dois movimentos que definem as relações públicoprivadas que buscam se estabelecer nesse contexto da Terceira Via, como
destacado por Peroni (2007): a propriedade pública não-estatal, em “que o
Estado se retira da execução e permanece com parte do financiamento” (p. 5),
e o quase-mercado, em que aquilo “que permanece sob a propriedade do
Estado passa a ter a lógica de mercado na gestão” (p.5). Com as ideias de
público não-estatal, as instituições passam a ser públicas de direito privado ou,
então, são objeto de parcerias com o Terceiro Setor, que passa a executar as
políticas sociais. Com a concepção de quase-mercado, “[...]a propriedade
permanece sendo estatal, mas a lógica de mercado é que orienta o setor
público. Principalmente por acreditar que o mercado é mais eficiente e
produtivo do que o Estado[...] (PERONI, 2007, p. 12)”.
Como afirmam Groppo e Martins (2008), é buscada uma espécie de
sinergia entre o Estado, o mercado e a sociedade, sendo que a concepção
pregada na Terceira Via é de que as pessoas não podem se colocar como
dependentes do Estado, mas sim como responsáveis pela resolução de seus
problemas. Dessa maneira, as esferas pública e privada devem articular-se, em
interligação entre as organizações da sociedade civil e o Estado. De forma
resumida, para superar a crise “os Estados devem se reformar, a sociedade
civil se redirecionar e os indivíduos se educarem” (GROPPO, MARTINS, 2008).
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Através da educação, uma das esferas em que a Terceira Via busca sua
implementação, é que seria possível a criação de um ideário de estímulo à
população para a resolução de seus problemas, bem como de uma nova
concepção pedagógica pautada tanto no empreendedorismo social quanto
econômico, com a formação de um sujeito:
[...]capaz de assumir uma postura responsável e ativa diante das
vicissitudes do mundo capitalista instável e conturbado, um cidadão
capaz de articular diversos saberes e informações para tomar
decisões relativas ao seu cotidiano e sua vida coletiva mais imediata,
capaz mesmo de reciclar, sempre que necessário, antigos valores e
hábitos e tomar uma postura mais realista e efetiva na realidade
sempre mutante. Trata-se de gerar o indivíduo “repolitizado”, tanto
quanto o indivíduo empreendedor, seja no aspecto social, seja no
econômico. (GROPPO, MARTINS, 2008, p. 228)

Assim, além de ser umas das esferas a serem adotadas pelo Terceiro
Setor, a educação é vista como uma maneira de estimular os pressupostos e
ampliar a aceitação da Terceira Via, auxiliando na construção de uma nova
subjetividade, como Groppo e Martins (2008) destacam. No entanto, nos
contextos educativos a implementação de políticas de Terceira Via precisa ser
analisada diante de diferentes perspectivas. Um dos aspectos que merecem
atenção se refere à Gestão Escolar Democrática, que é defendida pela
Constituição Federal de 1988, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei
9394/96) e consta entre as metas do Plano Nacional de Educação.
A Gestão Escolar Democrática, através de princípios como a
participação, a autonomia, o autocontrole e responsabilidade (LÜCK, 1997)
prevê o compartilhamento das tomadas de decisão nos ambientes educativos.
“Em processos coletivos de participação e decisão” (OLIVEIRA, MORAES e
DOURADO, 2010), essa concepção de Gestão prevê a atuação constante de
órgãos colegiados (grêmios estudantis, conselho escolar, círculo de pais e
mestres) articulados à comunidade escolar e, entre outras questões, a eleição
da equipe diretiva e a construção democrática do Projeto Político Pedagógico,
que norteia as práticas educativas. Mas diante de uma situação de parceria
público-privada, em que ideias de mercado passam a influenciar as
concepções educacionais e entidades externas passam a manter e, em muitos
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casos, a gerir as instituições, é necessário refletir sobre como a Gestão Escolar
Democrática pode ser impactada.
Por mais que tenha sido incentivada inicialmente na década de 1990, a
Terceira Via ainda orienta muitas das políticas públicas, já que as ideias de
crise continuam presentes e, do mesmo modo, sua origem continua sendo
encarada a partir dos preceitos neoliberais. Dessa maneira, como será
discutido em seguida, o estímulo ao Terceiro Setor como parceiro do Estado na
manutenção da educação vem sendo uma prática recorrente, em especial no
estado do Rio Grande do Sul. Nos últimos anos, o governo tem proposto
projetos de lei que buscam regulamentar a Terceira Via nas escolas gaúchas,
concretizando a lógica privada nas instituições públicas por meio das parcerias
público-privadas.
A seguir, o Projeto de Lei 103, de 2015, que instituiu o Programa Escola
Melhor: Sociedade Melhor, e o Projeto de Lei 44, de 2016, que buscava
qualificar as organizações sociais que poderiam atuar, entre outros setores, no
educacional serão discutidos e inter-relacionados à temática da Terceira Via,
discutindo, então, suas consequências.
A BUSCA PELA CONCRETIZAÇÃO DA TERCEIRA VIA EM PROJETOS DE
LEI GAÚCHOS
A materialização da Terceira Via tem sido buscada nos últimos anos por
meio da implementação de políticas públicas que perseguem, com destaque ao
âmbito educativo, a regulamentação de parcerias público-privadas. Nestas, o
Estado mantém a propriedade, mas repassa para o Terceiro Setor a
manutenção de suas instituições. Dois projetos refletem essas ideias e são
muito recentes no cenário educativo gaúcho: o Projeto de Lei 103, de 2015,
que aprovou e instituiu o Programa Escola Melhor: Sociedade Melhor,
regulamentando as parcerias entre pessoas físicas e jurídicas e as escolas
estaduais e incentivando as primeiras a colaborarem com a realização de obras
e com doações de materiais em troca de publicidade dentro dos ambientes
educativos; e o Projeto de Lei 44, de 2016, que é mais incisivo e propõe uma
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implantação mais radical das ideias da Terceira Via, regulamentando pessoas
jurídicas a atuarem como instituições sociais em áreas como a pesquisa
científica, a educação, os esportes e a saúde. As especificidades de cada um
destes

aparatos

serão

apontadas

a

seguir,

indicando

também

as

consequências do ideário investigado para a educação.
O PROGRAMA ESCOLA MELHOR SOCIEDADE MELHOR - PL 103/2015
O Projeto de Lei 103, de 2015, que foi aprovado com 36 votos a seu
favor e teve apenas 12 contrários, deu origem ao Programa Escolar Melhor:
Sociedade Melhor. Instituído pela Lei nº 14.734, de 16 de setembro de 2015, e
regulamentado pelo Decreto nº 52.605, de 15 de outubro de 2015, o Programa
busca, segundo a lei acima citada, “alcançar contribuições para a melhoria da
qualidade do ensino da rede pública estadual”. A mesma Lei ainda destaca que
tais colaborações devem se dar a partir de parcerias entre as escolas estaduais
do Rio Grande do Sul e pessoas físicas e jurídicas dispostas a colaborarem
com:
I - doação de recursos materiais às escolas estaduais, tais como
equipamentos e livros;
II - patrocínio para a manutenção, a conservação, a reforma e a
ampliação das escolas
estaduais;
III - disponibilização de banda larga, equipamentos de rede “wi-fi” e
de informática, tais como computadores, notebooks, tabletes,
roteadores, antenas de “wi-fi”, entre outros; e
IV - outras ações indicadas pela direção da escola, ouvido o conselho
escolar.

Em troca, além de um certificado que exalte a relevância de suas ações
emitido pelo Governador e pelo Secretário de Educação, a Lei prevê que seja
permitida a publicidade envolvendo os doadores dentro da instituição de ensino
contemplada, desde que, obviamente, não haja ônus para o estado. Essa
publicidade, normatizada pela Portaria nº 316, de 2015, pode se dar através de
um painel que destaque as melhorias realizadas em formato de outdoor, que
pode possuir até três metros de altura por nove metros de base, ou da pintura
de um muro que, caso não comporte a metragem citada, precisa ter seu
tamanho regulamentado pelo Conselho Escolar.
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A Portaria nº 316, de 2015, normatiza e descreve os procedimentos do
Programa, destacando a chamada pública de pessoas físicas e jurídicas que
queiram se vincular ao projeto, caracterizando o Termo de Adesão da escola
ao Programa (que deve contar com o apoio do Conselho Escolar e ter anexada
a ata de concordância do órgão) e o Edital de chamamento de parceiros, que
deve ser divulgado no site da Seduc e em outros meios de comunicação de
forma facultativa. Quando uma parceria for firmada entre uma escola e uma
pessoa física ou jurídica, deve ser assinado um Termo de Cooperação, em que
a qualificação e as obrigações de cada uma das partes sejam definidas, haja a
identificação e a descrição de artigos a serem doados ou dos prazos para a
execução das obras (dependendo do caso), e também uma cláusula para
casos de rescisão.
A mesma Portaria ainda orienta que reformas ou ampliações devem
considerar as necessidades destacadas pela equipe diretiva e pelo Conselho
Escolar e seguir as regras estipuladas pelo Conselho Estadual de Educação.
Um responsável técnico deve apresentar projeto e memorial para as obras, que
devem ser aprovadas por uma Força Tarefa para serem executadas. Consta
ainda um modelo do Termo de Doação que deve ser assinado em caso de
cessões, que serão incorporadas ao patrimônio do estado.
O PROJETO DE LEI 44/2016
Uma das estratégias utilizadas pela Terceira Via é o estímulo a parcerias
entre o Estado e Organizações Não-Governamentais ou Organizações Sociais,
algo que tem se tornado bastante corriqueiro em um passado recente em
vários municípios e também em alguns estados. Através das ONGs, o Terceiro
Setor, sem vínculo com o governo, auxilia em ações de interesse social. Já
com a sua qualificação como Organização Social, título concedido pelo Estado
a entidades, como diferenciado pela homepage Nossa Causa, pode-se receber
recursos públicos a fim de se cumprir com a mesma tarefa.
Como será visto, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul busca a
aprovação de um Projeto de Lei com teor semelhante, buscando qualificar
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pessoas jurídicas de direito privado e sem fins lucrativos que poderiam atuar,
dentre outras áreas, na educacional, como organizações sociais. O Projeto de
Lei 44, de 2016, afirma que:
Art. 1º O Poder Executivo poderá qualificar como organizações
sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas
atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao
desenvolvimento tecnológico, à gestão, proteção e preservação do
meio ambiente, à ação social, ao esporte, à saúde e à cultura,
atendidos os requisitos previstos nesta lei.

Em seu artigo 2º, o PL especifica os requisitos para a qualificação das
entidades privadas:
I - comprovar o registro de seu ato constitutivo, dispondo sobre:
a) natureza social de seus objetivos;
b) finalidade não-lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de
seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias
atividades;
c) previsão expressa de ter a entidade, como órgãos de deliberação
superior e de direção, um Conselho de Administração e uma
Diretoria, definidos nos termos do Estatuto, assegurado aquele
composição e atribuições normativas e de controle básicos previstos
nesta lei;
d) previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação
superior, de representantes do Poder Público e membros da
comunidade, de notória capacidade profissional e idoneidade moral;
e) composição e atribuições da Diretoria da entidade;
f) obrigatoriedade de publicação anual, no Diário Oficial do Estado,
dos relatórios financeiros e do relatório de execução do contrato de
gestão;
g) no caso de associação civil, a aceitação de novos associados, na
forma do estatuto;
h) proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio
líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento,
retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade;
i) previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados ou
das doações que Ihe foram destinados, bem como dos excedentes
financeiros decorrentes de suas atividades, em caso de extinção ou
desqualificação da entidade, ao patrimônio de outra organização
social qualificada no âmbito do Estado, da mesma área de atuação,
ou ao patrimônio do Estado, na proporção dos recursos e bens por
este alocados;

Ainda, o documento destaca que a entidade precisa receber um parecer
do Secretário de Estado ou de outro titular de órgão, sendo favorável à
qualificação, além de passar por uma seleção pública dentre as organizações
interessadas, para só então ser assinado o contrato de gestão entre o poder
público e a entidade, no qual devem estar definidas, entre outras questões, as
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metas a serem atingidas, prazos, critérios de avaliação e indicadores de
qualidade e produtividade.
Há especificações que definem como o Conselho de Administração deve
ser formado, seguindo as prescrições de seu estatuto, estipulando que 20 a
40% sejam representantes do Poder Público, 20 a 40% representantes de
entidades civis, até 10% de membros eleitos de associações civis, 10 a 30% de
pessoas eleitas dentre os integrantes do Conselho que possuam “notória
capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral” e até 10% de sujeitos
eleitos ou indicados pelos integrantes do conselho. Os mandatos serão de
quatro anos, sendo permitida uma recondução, sendo que o primeiro mandato
deve ser de dois anos para metade dos membros e o dirigente máximo da
entidade não possui direito ao voto, mesmo sendo permitida sua participação
em reuniões. Serão realizadas no mínimo três reuniões do Conselho durante o
ano e os conselheiros poderão receber auxílio para participar das mesmas,
mas não remuneração, sendo que, no caso de assumirem funções
administrativas, devem renunciar à sua posição no Conselho.
O Conselho de Administração, ainda segundo PL, em seu artigo 4°,
deverá:
I – fixar o âmbito de atuação da entidade, para consecução do seu
objeto;
II - aprovar a proposta de contrato de gestão da entidade;
III - aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de
investimentos;
IV - designar e dispensar os membros da Diretoria;
V - fixar a remuneração dos membros da Diretoria;
VI - aprovar os estatutos, bem como suas alterações e a extinção da
entidade por maioria, no mínimo, de 2/3 (dois terços) de seus
membros;
VII - aprovar o regimento interno da entidade, que deve dispor, no
mínimo, sobre a estrutura, o gerenciamento, os cargos e as
competências;
VIII - aprovar por maioria, de no mínimo 2/3 (dois terços) de seus
membros, o regulamento próprio contendo os procedimentos que
deve adotar para a contratação de obras e serviços, bem como para
compras e alienações, e o plano de cargos, salários e benefícios dos
empregados da entidade;
IX - aprovar e encaminhar, ao órgão supervisor da execução do
contrato de gestão, os relatórios gerenciais e de atividades da
entidade, elaborados pela Diretoria; e
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X - fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar
os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da
entidade, com o auxílio de auditoria externa.

Na seção V, o PL destaca que as organizações sociais devem ser
entidades de interesse social e que tenham utilidade pública, sendo que
poderão receber recursos e bens públicos para cumprirem seu contrato de
gestão, sendo facultativa a cedência de funcionário públicos com ônus para o
Estado para as organizações sociais. A Lei, ainda, trata de outros detalhes
pertinentes à qualificação de entidades e também à sua desqualificação.
A justificativa ao Projeto de Lei, disponível no site da Assembleia
Legislativa, cita o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado e a Lei
Federal nº 9.637/1998, que foi editada permitindo a criação de organizações
sociais. O Rio Grande do Sul, diferente de outros estados que já adaptaram
sua legislação a tal prerrogativa, ainda não dispunha dessa adaptação, e, este
artefato assinado pelo Poder Executivo, cita a necessidade de se realizar esse
ajuste, permitindo parcerias dessa espécie.
AS CONSEQUÊNCIAS DA IMPLANTAÇÃO DO IDEÁRIO DA TERCEIRA VIA
NOS AMBIENTES EDUCACIONAIS
Nos dois artefatos analisados, a necessidade de compartilhamento de
responsabilidades do Poder Público com a sociedade é destacada, mesmo que
de formas diferenciadas. Enquanto o Programa Escola Melhor: Sociedade
Melhor pede que empresas e cidadãos comuns auxiliem as escolas com a
realização de obras, disponibilização de redes wi-fi e doações, o PL 44, mesmo
sem ter sido aprovado até o momento, abre a possibilidade de uma
desresponsabilização ainda maior do Estado com as políticas sociais,
concedendo recursos para que organizações sociais cumpram totalmente com
incumbências que são suas.
Esse padrão se relaciona, como já discutido, com a Terceira Via,
corrente que apoia ideias neoliberais, mas dá um novo viés a elas. Acreditando
na culpabilidade do Estado com a situação de crise e acreditando que a lógica
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privada é mais eficiente do que a pública, a Terceira Via repassa para a
sociedade

civil

as

responsabilidades

que

deveriam

ser

do

Estado,

principalmente com as políticas sociais. No âmbito educativo, alvo deste
trabalho, torna-se importante problematizar as consequências de tal proposta,
que já está sendo materializada em várias escolas da rede estadual do Rio
Grande do Sul com o Programa Escola Melhor: Sociedade Melhor e pode ser
aprofundada caso o PL 44/ 2016 seja aprovado.
Um dos aspectos que precisam ser destacados é o fato de que, a partir
do momento em que o financiamento público é diminuído ou até suspenso, o
caráter de autonomia, fundamental à Gestão Democrática, também o é. Ao
depender de empresas privadas ou de pessoas físicas para manter
minimamente a escola, a entrada de ideias de mercado como a propaganda e
a concorrência são regulamentadas e a comunidade escolar, representada pela
equipe diretiva, perde sua independência e passa a ser influenciada por
aqueles que se tornam seus mantenedores.
Como citado anteriormente por Peroni (2006), a Terceira Via, além de
delegar ao setor privado a manutenção das instituições, também enfraquece o
seu poder de decisão, tendo em vista que as entidades democráticas são mais
suscetíveis às pressões populares, o que faz com se tornem menos produtivas
de acordo com os ideais do mercado. Ainda, a partir do momento em que
Organizações Sociais assumem o controle de uma instituição, a sistemática
que coordena sua gestão passa a seguir a lógica da economia e, com isso,
padrões como avaliações de desempenho e alcance de metas passam a ser
mais importantes do que contemplar a diversidade ou lutar contra as
desigualdades sociais, por exemplo. Não são somente os termos, como
"metas" e "avaliação de desempenho" (vistos no PL44/2016), que se tornam
semelhantes aos utilizados na organização dos mercados, mas há uma
alteração conceitual, em que as ideias do Capital se tornam mais relevantes do
que as buscadas pela comunidade escolar e por sua diversidade.
Além disso, cabe-se questionar em que escolas seria mais “lucrativo”
para pessoas físicas e jurídicas investirem. A resposta, com certeza, se volta a
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aquelas que possuem maior potencial de publicidade, como as instituições com
melhores resultados em avaliações externas (possuindo maior divulgação da
mídia) e em escolas localizadas em áreas mais nobres e com maior número de
alunos, fazendo com que sua propaganda ficasse visível a um número maior
de pessoas com potencial de compra. A título de problematização, é importante
questionar se as escolas que atuam em comunidades carentes, com alunos em
situação de vulnerabilidade social e com resultados pouco reconhecidos por
avaliações externas teriam a mesma oportunidade de manutenção, o que
poderia aprofundar ainda mais as desigualdades.
A orientação de que o Conselho Escolar seja ouvido durante o processo
de adesão ao Programa Escola Melhor: Sociedade Melhor também não impede
que tais ideias se instalem nos ambientes educativos. Afinal, com instituições
degradadas por anos consecutivos de negligência por parte do Estado e com
falta de muitos materiais básicos para o desenvolvimento do trabalho, qualquer
possibilidade de melhorar a situação da escola é tida como plausível, tanto pela
equipe diretiva, quanto pelo próprio Conselho. E tal concordância do Conselho
Escolar não significa necessariamente que a Gestão Democrática seja
mantida, pois como citado anteriormente, ela demanda muitos outros aspectos
para sua planificação nos ambientes educativos.
Ainda é importante destacar que, no caso da presença de organizações
sociais, como prevê o PL 44, a gestão é mais impactada, pois passa a ser
dirigida por tais organizações. Dessa forma, a democracia e a voz da
comunidade escolar, tão buscadas pela Gestão Democrática, passam a ser
desconsideradas ou diminuídas. Termos como “metas”, “avaliação de
desempenho” e “indicadores de produtividade”, típicos do cenário empresarial e
presentes no Projeto de Lei, demonstram a preocupação com padrões que
parecem mais voltados ao de Gestão Produtiva, como apontado por Sander
(2005, p. 126), do que de Gestão Democrática.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Terceira Via é uma das correntes que se salientou nas políticas
públicas brasileiras a partir da década de 1990, propagando ideais de
necessidade de reforma do Estado para conter a crise que assola o país. Esta,
vista como se estivesse no Estado e não no Capital, impõe a necessidade de
reformas, que incluem a iniciativa privada como parceira do setor público na
manutenção de políticas sociais. Isso se dá principalmente pelo estímulo a
parcerias público-privadas, que mantêm a propriedade de instituições sob a
posse do Estado, mas transferem para o Terceiro Setor a responsabilidade
com sua manutenção e inculcam a lógica da economia, tida como mais
eficiente, nas instituições públicas.
No Rio Grande do Sul, dois projetos com esse teor foram apresentados
nos últimos anos. Um deles foi aprovado, dando origem ao Programa Escola
Melhor: Sociedade Melhor, que busca o apoio de pessoas físicas e jurídicas
para fazerem doações e reformas nas escolas estaduais. O outro, o PL 44, de
2016, busca a qualificação como organizações sociais de pessoas jurídicas de
direito privado que possam atuar em várias áreas, entre elas a educacional.
Por mais que o discurso de solidariedade em momento de crise pareça
inocente ao afirmar a necessidade de “fazer o bem”, tais iniciativas se
salientam como ameaças à educação, ao reduzir ou até mesmo acabar com o
financiamento público e, consequentemente, com a autonomia das escolas; e à
Gestão Democrática, que é impactada pela invasão de interesses e de valores
de mercado, como a publicidade e a concorrência no ambiente educativo,
deixando de lado a comunidade escolar e suas demandas.
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AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E A BUSCA POR PARÂMETROS
AVALIATIVOS – UM ESTUDO FOCADO NOS INSTRUMENTOS DE
AUTOAVALIAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA –
UNIPAMPA
João Timóteo de los Santos1
Marta Regina Fontoura2
Maria Eliza Rosa Gama3
Eixo 1 – Estado e Políticas Educacionais
RESUMO
Este trabalho é resultado do relato de experiência realizada pela Comissão Própria de
Avaliação (CPA) da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), que passou a utilizar em
seus últimos instrumentos de autoavaliação institucional as orientações semelhantes ao que é
exigido nos processos de reconhecimento ou recredenciamento institucional pelo Ministério da
Educação, tendo como base o que é preconizado pelo Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior. Essa metodologia de trabalho foi adotada gradativamente pela Comissão
com o objetivo de evitar discrepâncias entre os dados levantados nas pesquisas institucionais
com as informações requeridas pelos avaliadores do Ministério da Educação. Em um primeiro
momento, a CPA da Unipampa adotou como indicadores avaliativos os mesmos utilizados nas
avaliações externas. Na aplicação das avaliações seguintes, a Comissão incluiu em seus eixos
avaliativos alguns dos quesitos que seriam questionados à instituição durante as visitas
avaliativas externas. A metodologia de pesquisa foi baseada na coleta de dados bibliográficos
oriundos das legislações brasileiras que regulam os processos de autoavaliações e avaliações
externas das Instituições de Ensino Superior, bem como a análise dos relatórios de
autoavaliação produzidos pela CPA da Unipampa, desde a sua criação. Relatam-se as
diferentes fases nos processos de autoavaliação institucional desenvolvidos pela referida
Comissão, descrevendo o histórico evolutivo nas formulações dos instrumentos avaliativos e a
aplicação dos mesmos. Na sequência, é feita análi4se com relação as sistemáticas de
aplicação dos instrumentos de autoavaliação com os resultados obtidos. O trabalho apresenta
um relato do que motivou a referida Comissão a buscar parâmetros de avaliações institucionais
externas para subsidiar os processos de autoavaliação e quais foram os reflexos no
fortalecimento de uma cultura institucional de avaliação.
Palavras-Chave: Autoavaliação. Parâmetros avaliativos. Regulação
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INTRODUÇÃO
Ao publicar a lei 10.861, em 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, e implantou a
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES, o governo
federal define e normatiza um processo nacional de avaliação das instituições
de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico
de seus estudantes. Com a criação do SINAES também ficou estipulada a
obrigatoriedade do processo de autoavaliação das Instituições de Ensino
Superior – IES, tendo como agentes responsáveis por esse processo as
Comissões Próprias de Avaliação, organizadas por cada IES, que tem como
atribuição a implantação de uma cultura de autoavaliação institucional que
contribuirá com a avaliação institucional.
Esse relato de experiência descreve as transformações sofridas pelo
projeto de autoavaliação institucional da Universidade Federal do Pampa em
virtude da nova sistemática de atuação adotada por sua Comissão Própria de
Avaliação, que desde o ano de 2015 vem respaldando suas pesquisas
autoavaliativas nos preceitos legais em vigor, que regulam as avaliações
externas. O trabalho aborda o eixo temático Estado e Políticas Educacionais,
demonstrando a importância da existência de indicadores avaliativos para o
desenvolvimento de um instrumento de autoavaliação focado em objetivos
específicos.
Justifica-se esse estudo pelo fato de poder contribuir com os programas
de autoavaliação de outras instituições de ensino superior no País. Também
traz uma discussão referente à metodologia de trabalho adotada pela
Comissão em estudo, procurando contrapor a busca por regulações
governamentais com o possível enfraquecimento da autonomia universitária.
Entre os autores que estudam a temática avaliação universitária e foram
referenciados nesta pesquisa bibliográfica, destacou o posicionamento de José
Dias Sobrinho, que muito antes da implantação do Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (SINAES), já afirmava que “[...] as estruturas
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são de caráter público e social, e isso reflete a urgência da implantação de um
processo avaliativo, no caso a avaliação institucional. (DIAS SOBRINHO, 1995)
Com relação à avaliação da educação superior no Brasil, Belloni e
Belloni (2003) defendem que “a proposta se encaixa bastante em uma
concepção de Estado avaliador” (BELLONI e BELLONI, 2003), mas os autores
também defendem que a avaliação da educação superior se justifica como
mecanismo para que a população tenha o direito de analisar a qualidade das
instituições.
METODOLOGIA
Para o desenvolvimento deste trabalho foram analisados os processos
avaliativos desenvolvidos pela CPA da Unipampa desde sua criação, em
outubro de 2009. Identificando as peculiaridades de cada processo feito pela
referida Comissão.
Tendo como base a pesquisa documental, defendida por Lankshear e
Knobel como sendo “[...] o embasamento em textos oficiais já existentes, para
reconstruir (alguns) de seus conteúdos como dados para novos estudos”
(LANKSHEAR; KNOBEL, 2008, P. 55, grifo dos autores), foram analisadas as
legislações vigentes que regulam os processos de autoavaliações das IES,
bem como os relatórios produzidos pela CPA da Unipampa ao longo de sua
criação.
Como

embasamento

teórico

foram

pesquisados

os

descritores

autoavaliação na Graduação e autoavaliação de cursos de graduação, na
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, não sendo localizado
documento algum que trate dos temas especificados. No entanto, ao substituir
o termo autoavaliação por avaliação, foram localizadas cinco dissertações de
mestrado e uma de doutorado que exploram o tema. No estudo desses
documentos encontrados, foram identificadas teorias a respeito dos processos
de avaliação institucional interna. Algumas contrárias à regulação do estado
nos programas de autoavaliação, e outras que apontam a necessidade de
haver um parâmetro nacional para regrar essas avaliações.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Fundação Universidade Federal do Pampa - Unipampa, criada no ano
de 2016, é uma fundação pública vinculada ao Ministério da Educação com
o

objetivo

diversas

de

áreas

ministrar Ensino

Superior,

desenvolver

pesquisa

nas

do conhecimento e promover a extensão universitária,

caracterizada por uma estrutura multicampi

que atende dez cidades da

mesorregião Metade Sul do Rio Grande do Sul.
A Comissão Própria de Avaliação da Unipampa é um órgão colegiado
permanente que tem como atribuição o planejamento e a condução dos
processos de avaliação interna da instituição, conforme determinação legal do
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior -SINAES. (BRASIL,
2017).
O processo de implantação da CPA da Unipampa teve início em outubro
de 2009, por ocasião do Seminário de Avaliação Institucional. A peculiaridade
dessa Comissão está em sua forma de constituição, conforme previsto em seu
regimento, que organiza a mesma em Comitês Locais de Avaliação (CLA) e na
Comissão Central de Avaliação (CCA). Cada CLA é formado por quatro
integrantes das seguintes representações: docente, técnico-administrativo em
educação, discente e sociedade civil. Dos Comitês Locais são eleitos dois
representantes para a Comissão Central de Avaliação, com objetivo de garantir
a unidade entre os campi.
O primeiro relatório de Autoavaliação desta CPA foi apresentado em
2010, desenvolvido com base nos dados do Planejamento Estratégico dos
Campi e Reitoria (PECR- I) e do Relatório de Gestão. Nesse ano teve inicio a
elaboração do projeto de autoavaliação da instituição.
A Comissão dedicou os anos de 2011 e 2012 para a realização de um
trabalho de capacitação dos seus membros e definição do primeiro projeto de
autoavaliação institucional denominado “AvaliAÇÃO”, que teve sua aplicação
iniciada em 2013.
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No ano de 2012 os cursos de graduação da Unipampa já estavam em
processo de avaliação externa para reconhecimento do Ministério da
Educação. Nesse ano a CPA desenvolveu o relatório de avaliação com base
nos dados dessas avaliações. Transparecendo a possibilidade de que os
indicadores a serem avaliados pela instituição poderiam ser os mesmos que o
instrumento de avaliação externa contemplava.
A aplicação da primeira pesquisa de satisfação pela CPA voltada para a
comunidade acadêmica da Unipampa (professores, alunos e técnicoadministrativos em educação) ocorreu em 2013, sendo organizada em um ciclo
de três anos, que encerrou no ano de 2015. A Comissão definiu que no
primeiro ano de aplicação, a pesquisa avaliaria as dimensões Gestão e
Extensão; no segundo ano foram avaliadas as dimensões Ensino e Pesquisa; e
ao final do ciclo foi a vez das dimensões Assistência Estudantil e Infraestrutura,
sendo o relatório integral postado no sistema e-MEC em 31 de março de 2016.
No entanto, esse ciclo autoavaliativo desenvolvido pela CPA da
Unipampa não apresentou um relatório substanciado, pois sem ter a segunda
avaliação de cada uma das dimensões, não foi possível gerar um parâmetro de
desenvolvimento das mesmas. Outro ponto que merece observação é o fato de
que as escolhas de quais dimensões seriam avaliadas decorreu da deliberação
dos membros desta Comissão, caracterizando-se por apenas seis das dez
dimensões definidas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior – SINAES.
A segunda etapa da autoavaliação, que ocorreu no ano de 2014,
recebeu muitas críticas do corpo técnico e docente da instituição, pois avaliou
quesitos em que os índices de satisfação ficaram abaixo do esperado, gerando
descontentamento quando a metodologia utilizada pela Comissão para
formular as questões, bem como os índices de satisfação adotados.
Em meio a esse impasse a Comissão observou a necessidade de
buscar embasamento técnico para a formulação dos novos instrumentos de
autoavaliação, de forma que já pudesse ser aplicado na última etapa do ciclo
avaliativo. Para tanto, foi buscar guarida nas normativas implantadas pelo
64

Ministério da Educação (MEC) para os processos de avaliação externa das
instituições de ensino superior no Brasil. Essa metodologia de trabalho das
CPAs já era defendida por Andriola (2005, p. 60), que descrevia como principal
atribuição das CPAs a sistematização e prestação das informações que
venham a ser solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP).
UM ALINHAMENTO COM AS EXIGÊNCIAS DA AVALIAÇÃO EXTERNA
Iniciados os trabalhos para finalizar o ciclo de autoavaliação da
Unipampa, o ano de 2015 foi o marco para as mudanças na formatação dos
novos instrumentos de autoavaliação desenvolvidos pela CPA da Unipampa.
Foi a partir desse ano, quando novos membros recompuseram a Comissão, e
as normativas nacionais para os processos de avaliações institucionais e de
cursos passaram por notórias reformulações, que a comissão adotou uma nova
linha de trabalho, norteada pelo que estava sendo ditado no senário nacional.
Em vigor desde janeiro de 2014 e reformulado em agosto do mesmo
ano, o Instrumento de Avaliação Institucional Externa 1, que tem como objetivo
subsidiar os atos de credenciamento, recredenciamento e transformação das
organizações acadêmicas, trouxe em suas alterações a substituição das dez
dimensões avaliativas por cinco eixos, sendo eles: eixo 1– Planejamento e
Avaliação Institucional, que considera a

dimensão

8

(Planejamento

e

Avaliação) do SINAES. Incluindo também um Relato Institucional que descreve
e evidencia os principais elementos do seu processo avaliativo (interno e
externo) em relação ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), incluindo
os relatórios elaborados pela CPA do período que constituiu o objeto de
avaliação; eixo

2 – Desenvolvimento

dimensões 1 (Missão

e

Plano

Institucional, que contempla as

de Desenvolvimento Institucional) e 3

(Responsabilidade Social da Instituição) do SINAES; eixo 3 – Políticas

1Instrumento

de Avaliação Institucional Externa SINAES/CONAES/INEP/DAES: subsidia os
atos de credenciamento, recredenciamento e transformação das organizações acadêmicas
(presencial), publicado em ago. 2014.
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Acadêmicas, que abrange as dimensões 2 (Políticas para o Ensino, a Pesquisa
e a Extensão), 4 (Comunicação com a Sociedade) e 9 (Políticas de
Atendimento aos Discentes) do SINAES; eixo 4 – Políticas de Gestão, que
compreende

as

dimensões 5 (Políticas

de

Pessoal), 6 (Organização e

Gestão da Instituição) e 10 (Sustentabilidade Financeira) do SINAES e eixo 5 –
Infraestrutura Física, que corresponde à dimensão 7 (Infraestrutura Física) do
SINAES. O instrumento também apresentou um novo índice para os conceitos.
Pontuando-os conforme descrito no quadro abaixo:
CONCEITO DESCRIÇÃO
1

Quando o indicador avaliado configura um conceito NÃO
EXISTE(M)/ NÃO HÁ, NÃO ESTÃO RELACIONADAS.

2

Quando o indicador avaliado configura um conceito
INSUFICIENTE.

3

Quando o indicador avaliado configura um conceito SUFICIENTE.

4

Quando o indicador avaliado configura um conceito MUITO
BOM/MUITO BEM.

5

Quando o indicador avaliado configura um conceito EXCELENTE.

Fonte: Instrumento de Avaliação Institucional Externa. 2014

Assim,

a

avaliação

das

dimensões

Assistência

Estudantil

e

Infraestrutura, que encerraram o ciclo avaliativo 2013 – 2015, teve seus
conceitos baseados no que passou a ser utilizado nas avaliações externas.
Esse experimento foi bem aceito pela comunidade acadêmica, que assimilou
positivamente a descrição feita a cada ponto avaliado e a relação com o
conceito obtido. Os indicadores utilizados nesta etapa da pesquisa também
foram balizados pelo referido instrumento, de forma a respaldar a necessidade
de aplicação do questionário, evitando assim os questionamentos feitos na
segunda etapa deste ciclo avaliativo com relação aos motivadores para
formulação de questões específicas. Os indicadores foram separados em
quantitativos (quando os dados a serem apresentados fossem de forma
numérica), que originaram questões direcionadas às pró-reitorias e setores
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responsáveis, e indicadores qualitativos, que analisou dados de satisfação
tendo como público alvo a comunidade acadêmica.
Em 2015, paralela a conclusão do ciclo avaliativo em vigor, inicia-se a
elaboração do segundo projeto de autoavaliação institucional considerando sua
adequação às orientações previstas na Nota Técnica nº 065/2014 5. Esta Nota
Técnica estabelece o período de transição relativo ao ano de 2015, como
sendo o primeiro ano de um novo ciclo de autoavaliação. Assim, o Projeto de
Autoavaliação Institucional passa a seguir as premissas propostas pelo
SINAES, sendo a avaliação um instrumento de apoio à instituição para
alcançar os objetivos e metas preconizados no PDI.
Considerando os eixos previstos na Lei do SINAES e expressos de
acordo com a Nota Técnica nº 65/2014, e observando os objetivos presentes
no Plano de Desenvolvimento Institucional da Unipampa - PDI, que tem como
vigência o período 2014 - 2018, elaboramos um quadro relacionando os eixos e
as dimensões do SINAES com o referido planejamento institucional.
Demonstrando que a proposta de desenvolvimento da Unipampa está em
harmonia com as metas no Ministério da Educação.
Eixo SINAES
Planejamento e
Avaliação

Dimensões do PDI

Dimensões do SINAES

• Aperfeiçoamento
institucional

• Planejamento e
Avaliação

• Compromisso Social
• Aperfeiçoamento

• Missão e Plano de
Desenvolvimento
Institucional
• Responsabilidade
Social da Instituição
• Políticas para o Ensino,
a Pesquisa e a
Extensão
• Comunicação com a

Institucional
Desenvolvimento
Institucional

Políticas
Acadêmicas

• Excelência
Acadêmica
• Compromisso Social

5

Nota técnica INEP/DAES/CONAES nº 065/2014. Assunto: Roteiro para Relatório de
Autoavaliação Institucional, publicada em 09 out. 2014.
67

Políticas de
Gestão

• Desenvolvimento
Humano
• Compromisso social

•
•
•

Infraestrutura
Física

• Aperfeiçoamento
institucional

•

Sociedade Política de
Atendimento aos
discentes
Políticas de Pessoal
Organização e Gestão
da Instituição
Sustentabilidade
Financeira
Infraestrutura Física

Fonte: Nota Técnica 65/2014 e PDI Unipampa 2014-2018.

Como pode se observar, as Dimensões do PDI entrecruzam com os
eixos e dimensões do SINAES, elevando a necessidade de utilização de
parâmetros avaliativos

externos

para

a

elaboração

do

processo

de

autoavaliação institucional.
A nota técnica 65/2014 regula o processo de autoavaliação em três
ciclos, com início em 2016 e término em 2018. Sendo que do primeiro e
segundo ciclos serão lançados relatórios parciais na plataforma e-MEC, já no
terceiro ciclo será lançado o relatório integral, que contemplará as informações
e ações desenvolvidas pela CPA no ano de referência, bem como discutirá o
conteúdo relativo aos dois relatórios parciais. Devendo ainda prever um plano
de ações de melhoria para a IES.
Encerrados os trabalhos do primeiro ciclo de autoavaliação da CPA
Unipampa, com a aprovação do Relatório de Avaliação Institucional pelo
Conselho Universitário e sua publicação ao final de 2015, finda-se um projeto
de autoavaliação que não apresentou ao longo de seus três anos um
parâmetro comparativo para os indicadores pesquisados.
Mesmo não tendo um retorno satisfatório para a CPA da Unipampa,
esse primeiro ciclo avaliativo transpareceu a possibilidade de trabalhar com
parâmetros utilizados por órgãos responsáveis por avaliações externas. Essa
proposta de trabalho foi defendida por alguns integrantes da Comissão que
viam a necessidade de obterem base normativa para a construção dos
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indicadores a serem pesquisados, bem como normatizações que regulem a
pontuação e conceituação dos dados obtidos. Essa proposta para o novo
projeto de autoavaliação também contemplava a intenção de coletar dados
para subsidiar as avaliações externar, por isso a necessidade de alinhar o
projeto com os instrumentos de avaliação externa do Ministério da Educação.
No ano de 2016 a CPA Unipampa apresentou ao Ministério da Educação
o seu novo Projeto de Avaliação Institucional Interna. Nesse mesmo ano
desenvolveu e aplicou sua pesquisa quantitativa aos setores administrativos e
a pesquisa qualitativa para a comunidade acadêmica, envolvendo docentes,
alunos e técnicos administrativos. Essa pesquisa seguiu o recomendado pela
nota técnica 65/2014, originando o primeiro relatório parcial do novo ciclo
estipulado pela referida nota.
Essa nota técnica traz em seu texto a indicação de que a CPA deverá
utilizar-se dos cinco eixos de Avaliação Externa do SINAIS para formular seus
indicadores, relacionando os mesmos com os eixos previstos no PDI da IES.
Porém, a mesma não deixa claro quais eixos deverão ser avaliados em cada
etapa do ciclo avaliativo.
A seção do relatório destinada ao desenvolvimento deverá ser
organizada em cinco tópicos, correspondentes aos cinco eixos que
contemplam as dez dimensões dispostas no art. 3° da Lei N° 10.861,
que institui o Sinaes. (BRASIL, N.T. 65/2014 p. 03)

Considerando a necessidade apontada no ciclo avaliativo anterior, de
possibilitar um parâmetro comparativo em curto espaço de tempo, a Comissão
resolveu por contemplar os cinco eixos do SINAES nos dois primeiros anos do
novo ciclo de autoavaliação. Para a formulação das perguntas a Comissão
baseou-se nos indicadores para avaliação externa constantes no Instrumento
de Avaliação Institucional Externa/2014, bem como nas dimensões previstas no
PDI que não estavam contempladas no referido instrumento. O resultado foi a
formulação de 67 indicadores avaliativos ante os 51 previstos no Instrumento
de avaliação externa.
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Formulados os indicadores, a comissão separou quais comporiam a
pesquisa quantitativa direcionada aos setores administrativos que poderiam
suprir as informações demandadas e quais questões fariam parte da pesquisa
qualitativa direcionada à comunidade acadêmica da Instituição. Sendo aplicada
a referida pesquisa no mês de dezembro de 2016.
A elaboração do questionário e a tabulação dos dados obedeceram ao
que preconizam as notas técnicas INEP/DAES/CONAES nº 062 e 065, bem
como as orientações elencadas no instrumento de avaliação institucional
externa da Diretoria de Avaliação da Educação Superior – Daes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No estudo, foi identificada a falta de parâmetros reguladores para a
confecção e aplicação dos instrumentos de autoavaliação pela CPA da
Unipampa até o ano de 2015. Sendo identificada como consequência negativa
a inclusão de alguns pontos avaliativos que não influenciariam no
desenvolvimento

institucional,

deixando

de

lado

alguns

indicadores

considerados importantes para a instituição. Outro aspecto negativo apontado
nesses primeiros instrumentos de autoavaliação foi a falta de parâmetros para
definir os conceitos dos itens avaliados, gerando desconforto por parte da
gestão ao obter índices muito aquém do esperado sem justificativa para tais
números.
Os instrumentos aplicados até 2015 seguiram lógicas distintas. No ano
de 2010 o relatório de autoavaliação foi desenvolvido com base nos dados do
Relatório de Gestão e do Planejamento Estratégico dos Campi e Reitoria. No
ano de 2012 o relatório de avaliação interna teve como base os dados das
avaliações

externas

feitas

nos

cursos

de

graduação

da

Instituição.

Transparecendo a possibilidade de que os indicadores a serem avaliados pela
instituição poderiam ser os mesmos que o instrumento de avaliação externa
contemplava. Entre 2013 e 2015 a CPA da Unipampa aplicou seu primeiro
projeto de autoavaliação, nele eram previstas três etapas avaliativas, uma a
cada ano, que abordavam duas dimensões distintas em cada etapa. Nesse
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período, o Ministério da Educação inicia uma crescente adequação das normas
reguladoras para avaliação institucional externa. Bem como a criação de novas
regulamentações para os processos de autoavaliação das Instituições de
Ensino Superior (IES), que reforçaram a ideia de um alinhamento institucional
com o que estava sendo adotado pelo Ministério da Educação.
A Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) já
havia definido em sua normativa que a autoavaliação “deve aproveitar os
resultados das avaliações externas e as informações coletadas e organizadas
a partir do PDI, transformando-os em conhecimento e possibilitando sua
apropriação pelos atores envolvidos”. (BRASIL, N.T. 65/2014 p. 02)
Para a última etapa do ciclo avaliativo 2013-2015, a CPA da Unipampa
resolveu regular-se pelo Instrumento de Avaliação Institucional Externa, em
vigor desde janeiro de 2014 e reformulado em agosto do mesmo ano, que tem
como objetivo subsidiar os atos de credenciamento, recredenciamento e
transformação das organizações acadêmicas. Nesse ano também inicia-se a
elaboração do segundo projeto de autoavaliação institucional considerando sua
adequação às orientações previstas na Nota Técnica nº 065/2014, que insere a
autoavaliação no contexto do SINAES. Isso fica claro quando a referida nota
afirma que “O processo de autoavaliação da IES deverá ser consolidado no
Relatório de Autoavaliação Institucional, que tem por finalidades fomentar a
cultura de avaliação institucional e subsidiar os processos de avaliação
externa”. (BRASIL, N.T. 65/2014 p. 02)
Fica claro com a nota técnica 65/2014, que os instrumentos de avaliação
externa poderão servir como base para os trabalhos de autoavaliação, pois na
sua introdução, ela descreve que “tal proposta baseia-se no Instrumento de
Avaliação Institucional Externa Publicado no DOU em 4 de fevereiro de 2014,
Portaria N° 92, de 31 de janeiro de 2014 [...]”. (BRASIL, N.T. 65/2014 p. 02)
Buscando se aproximar do que versa a legislação federal, o atual projeto
de autoavaliação Institucional da Unipampa contempla todos os indicadores
propostos no instrumento de avaliação institucional externa do MEC, além de
indicadores previstos no Plano de desenvolvimento Institucional (PDI) da
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Unipampa. Sendo apresentado seu primeiro relatório parcial ao Ministério da
Educação em março de 2017.
Essa sistemática de autoavaliação pareceu ter sido melhor aceita pela
comunidade acadêmica e pelos integrantes da Comissão do que os
instrumentos aplicados anteriormente. Pois a apreciação do relatório de
autoavaliação 2016 no Conselho Universitário transcorreu normalmente, sem
receber questionamentos quanto a sua forma.
Considerando a publicação da nota técnica 65/2014, dos demais
regulamentos que normatizam os processos avaliativos e a necessidade de
subsidiar o MEC com dados institucionais, o resultado deste trabalho
transpareceu a possibilidade de trabalhar com parâmetros utilizados por órgãos
responsáveis por avaliações externas, visando a necessidade de obter-se base
normativa para a construção dos indicadores a serem pesquisados, bem como
normatizações que regulem a pontuação e conceituação dos dados obtidos.
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FORMAÇÃO DOCENTE NO CONTEXTO DA INTERNACIONALIZAÇÃO
DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS: A TENSÃO ENTRE OS VALORES DA
PROFISSÃO E OS VALORES DO MERCADO
Altair Alberto Fávero1
Evandro Consaltér2
Eixo 1 – Estado e Políticas Educacionais
RESUMO
A internacionalização das políticas educacionais tem acarretado um fenômeno antagônico
entre duas formas de conceber o processo educativo, ocasionando uma tensão entre o valor
da profissão e o valor do mercado. De um lado, sobrepõem-se as necessidades das escolas,
dos alunos e da comunidade. A educação, nesses termos, é entendida de caráter comum, com
acesso aberto e inclusão social, com ênfase sobre a atribuição de recursos àqueles com
maiores necessidades de aprendizagem. Do outro lado, atendendo aos interesses de órgãos
como FMI, OCDE e Banco Mundial, prioriza-se a performance individual das escolas e dos
alunos, com mecanismos de seleção e exclusão, visando atrair clientes, atingir metas, com
privilégio de recursos àqueles considerados mais aptos. Diante desse contexto, emergem de
forma acentuada projetos de formação “facilitada”, em curto prazo, de venda de pacotes
formativos, de trabalhadores que atuam como freelance, como consultores em educação,
agindo no intuito de potencializar resultados e qualificar indicadores externos, que
funcionariam, em tese, como indicativos de qualidade. Além de acarretar a perda de sentido e
de identidade da profissão, esse processo também pode representar prejuízos de ordem
qualitativa e quantitativa à educação e às políticas de formação de professores.
Palavras-chave: Políticas educacionais. Internacionalização. Identidade e formação docente .

•
A

INTRODUÇÃO
internacionalização

das

políticas

educacionais,

através

do

financiamento competitivo e contratual da educação, com foco em resultados,
tem acarretado um fenômeno antagônico entre duas formas de conceber o
processo educativo, ocasionando uma tensão entre o valor da profissão e o
valor do mercado. Dessa forma, apresentamos neste estudo uma abordagem
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analítica

bibliográfica

sobre

esse

fato,

apontando

os

seus

reflexos

especificamente sobre as políticas de formação de professores.
Primeiramente, trataremos de abordar esse processo a partir do que Ball
e Youdell (2007) definem como “valores da profissão”. Ou seja, de uma
educação pautada pelas características dos alunos e da comunidade, de
caráter comum e de acesso aberto, com inclusão social e ênfase sobre a
atribuição de recursos àqueles com maiores necessidades de aprendizagem.
Essa forma de pensar a escola e a atividade docente também compreende a
cooperação entre as escolas e os alunos, onde as avaliações de desempenho
sejam pautadas pelas qualidades acadêmicas e sociais e a educação de todas
as crianças é considerada intrinsicamente de valor igual.
Em seguida, fazendo o contraponto a essa forma de pensar a educação,
debatemos o lado oposto desse processo dual, o qual Ball e Youdell (2007)
definem como “valores do mercado”. Agora, os processos de cooperação entre
alunos e escolas perdem espaço para a performance individual de ambos, pela
diferenciação e hierarquia, acompanhadas de processos de seleção e
exclusão, atendendo aos interesses de órgãos externos tais como FMI, OCDE
e Banco Mundial. Nesse viés, prioriza-se a atribuição de recursos àqueles
considerados mais aptos. Estabelecem-se processos de competição e as
avaliações são restritas ao critério de mérito, com base na contribuição dos
indicadores externos de desempenho e a educação das crianças é avaliada
com base nos custos e resultados.
Diante desse contexto, onde impera a necessidade de atingir resultados
satisfatórios e em curto prazo, emergem de forma acentuada projetos de
formação “facilitada”, de venda de pacotes formativos, de trabalhadores que
atuam como freelance, como consultores em educação, agindo no intuito de
potencializar resultados e qualificar indicadores externos, que funcionariam, em
tese, como indicativos de qualidade. Esses eventos, típicos de um processo de
mercantilização de eventos formativos, correspondem a uma concepção de
manipulação, de implementação de cursos curtos e rápidos, de palestras e
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encontros esporádicos como alternativa para a consolidação de um maior grau
de aptidão para atingir determinados resultados.
Assim, trataremos de abordar no decorrer deste estudo os reflexos desse
tensionamento sobre o processo de formação de professores. Acreditamos que
a organização das práticas formativas associada às condições de trabalho, aos
termos e espécies dos contratos e salários dos professores, a natureza das
atividades e a forma como vivem suas vidas profissionais podem influenciar na
consolidação ou na verdadeira desprofissionalização (AKKARI, 2011). Esse
processo, além de acarretar a perda de sentido e de identidade da profissão
docente, pode acarretar prejuízos de ordem quantitativa e qualitativa ao
processo educativo.
•

FORMAÇÃO DOCENTE NO CONTEXTO DOS VALORES DA
PROFISSÃO

A compreensão de uma profissão pautada por um ideal de caráter
comum, que compreende a educação de todas as crianças intrinsicamente de
valor igual, caracteriza o conjunto de valores que definem a profissão docente
em seu sentido mais antagônico aos anseios do mercado, os quais
abordaremos na próxima seção. No contexto dos valores da profissão,
privilegia-se a atribuição de recursos àqueles com maiores necessidades de
aprendizagem, pois, de acordo com Ball e Youdell (2007), o exercício docente
deve ser agente mediador da cooperação entre as escolas, os alunos e a
comunidade, com acesso aberto, promovendo a inclusão social.
Nesse sentido, Nóvoa (1992) considera que a profissão docente entendida
como ferramenta para o exercício de uma educação de caráter comum, a partir
das necessidades de alunos e comunidade, tem como pressuposto práticas de
formação que tomem como referência as dimensões coletivas. Dessa forma,
contribuiriam para a emancipação profissional e para a consolidação de uma
profissão que é autônoma na produção dos seus saberes e dos seus valores.

Considerando esses fatores, Pimenta (2008) destaca a possibilidade da
construção de uma identidade profissional do professor. Uma identidade que
se constrói a partir da significação social da profissão e da constante revisão
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desses significados, os quais podem ser mutáveis com a passagem do tempo
ou permanecerem consagrados como práticas culturalmente significativas.
Essa identidade está estreitamente ligada ao “eu” pessoal de cada
professor, como sua história de vida, suas angustias, suas experiências, seus
desejos e sua forma de ver o mundo fazem parte dessa construção. Decorrente
dessas particularidades, Pimenta (2008) elenca três saberes da docência como
elementos constitutivos da identidade profissional dos professores: a
experiência, o conhecimento e os saberes pedagógicos. A mobilização desses
três saberes seria responsável, segundo a autora, pela construção de uma
identidade da profissão docente, pautada, como também apontam Ball e
Youdell (2007), nos valores e na representação social da profissão.
Sobre os saberes da docência elencados por Pimenta (2008), quanto ao
primeiro deles, ou seja, os saberes da experiência, considera que todos os
professores, em um determinado período de suas vidas passaram pela escola
como alunos e, dessa forma, guardam lembranças desses tempos em relação
aos seus professores, seus colegas e a diferentes escolas. Além disso, outros,
já tiveram a oportunidade de estarem nas salas de aula como professores em
virtude de um magistério ou de um curso técnico que lhes concedeu a
oportunidade de ministrarem determinados conteúdos específicos. Neste caso,
o desafio dos cursos de formação inicial é, portanto, fazer com que esses
profissionais construam sua própria identidade profissional e superem o olhar
sobre a docência, sobre o ser professor e a escola do ponto de vista do ser
aluno e passem a vislumbrar do ponto de vista de ser professor.
Esse desafio da formação inicial materializa-se, principalmente, no
momento da inserção do professor iniciante no mercado de trabalho. A sua
compreensão sobre os valores da profissão poderá definir, entre duas
dimensões, por qual orientará o exercício da docência. Akkari (2011) define
essas duas dimensões a partir da compreensão de que uma trata a inserção no
mercado de trabalho como busca por uma profissão e a outra como fase de
entrada na profissão docente ou primeira fase da carreira docente.
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A primeira delas inicia no final da graduação e terminaria com a obtenção
de um primeiro emprego estável ou permanente. A segunda dimensão se
efetivaria, conforme as próprias palavras de Akkari (2011, p.116), “no momento
em que o jovem professor aprende a dominar o seu trabalho, a descobrir os
seus próprios recursos e limites, a construir uma bagagem de saberes e
habilidades a partir da experiência da profissão docente”. Nesta segunda
dimensão, diferentemente da anterior, a ênfase fica muito mais sobre a
aprendizagem do trabalho e a formação a partir do trabalho do que sobre a
procura por um primeiro emprego.
Retomando os saberes da profissão abordados por Pimenta (2008), a
segunda categoria nominada pela autora diz respeito aos saberes do
conhecimento. Estes, fazem referência ao mundo de informações em que
estudantes de graduação de cursos de licenciatura são submetidos. A dúvida
que paira sobre os futuros profissionais é o que e como lidar exatamente com
esse conhecimento. Em decorrência de uma formação inicial com falhas
pedagógicas, Esteve (2004) considera que alguns modelos de formação têm
criado uma identidade profissional falsa nos futuros professores. Esses
profissionais chegam a se imaginar profissionalmente trabalhando como
historiadores ou químicos, quando, na realidade, trabalharão profissionalmente
como professores de história ou de química.
É dessa preocupação de uma formação pedagógica do profissional da
educação que deriva a terceira categoria elencada por Pimenta (2008), que diz
respeito exatamente aos saberes pedagógicos. Estes, segundo a autora,
revelam a necessidade desses profissionais incorporarem à sua bagagem
formativa não apenas conhecimentos específicos, mas também saberes
pedagógicos e didáticos. Na história dos cursos de formação de professores,
como já visto, esses saberes têm sido trabalhados de forma isolada e distinta.
Na história da educação, sobressaem-se destaques sobre os saberes
científicos e saberes técnicos, porém, ao passo que a escola configura-se
como uma instituição não estática, assim como mudam as características
sociais, o fazer pedagógico também deve ser ponto de análise e reflexão.
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Diante deste contexto, Akkari (2011) vê que as políticas educacionais,
cada vez mais preocupadas com essa fase de inserção do futuro profissional,
acabam elaborando estratégias para identificar e suprir essas lacunas deixadas
na formação inicial. Entre estas estratégias, o autor destaca a diminuição de
carga horária, projetos de formação continuada e um acompanhamento pelos
pares, por exemplo.
É também nesse sentido que Akkari (2011) considera que a formação
inicial dos professores pode assumir formas muito diferenciadas quanto a sua
duração, prioridades e lugar da prática. Assim, o autor aponta dois modelos
que considera mais latentes em relação à organização da formação. O primeiro
deles, intitula de formação simultânea, o qual compreenderia um foco
disciplinar, didático, pedagógico e profissional. Já o segundo, denominado de
formação sucessiva, teria o foco disciplinar na universidade e, posteriormente,
o foco didático, profissional e pedagógico, ocorrendo simultaneamente com o já
exercício da profissão.
Por sua vez, esse professor já inserido no mercado de trabalho também é
capaz de produzir o seu próprio conhecimento, por meio da investigação da
ação, da prática e do fazer cotidiano, em que se revelam as contingências,
complexidades e problemas que devem ser enfrentados, abrindo espaço para a
reflexão e a criatividade. Para Fávero e Tonieto (2010, p. 70), esse processo
de construção é característico do professor prático-reflexivo, que vê nos
momentos de formação, sejam eles cursos, palestras, pós-graduações, grupos
de estudo, seminários e trabalhos em sala de aula, referenciais para
compreender o agir pedagógico, uma vez que é da reflexão sobre a prática que
brotam os elementos criativos da crítica e da mudança.
Nessa direção proposta por Fávero e Tonieto (2010), a constituição de
uma identidade profissional de professores como profissional prático reflexivo e
não como um técnico especializado, tanto na visão de Pimenta (2008), Nóvoa
(1992) e Akkari (2011), configura-se como elemento fundamental para se
alcançar uma melhor qualidade profissional a partir dos cursos de formação
inicial. Dessa forma, os saberes do conhecimento constituiriam uma profissão
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pautada por valores da docência que contemplariam ao mesmo tempo os
saberes disciplinares e pedagógicos, tendo em vista uma educação de caráter
comum e a cooperação entre escolas, alunos e comunidades.
Essa concepção vai ao encontro do que Nóvoa (1992) defende como
práticas de formação que tomam como referência as dimensões coletivas.
Como já abordamos anteriormente, Nóvoa (1992) compreende que essa
formação contribui para a emancipação profissional e para a consolidação de
uma profissão que é autônoma na produção dos seus saberes e dos seus
valores. Ao contrário, as práticas de formação continuada organizadas em
torno dos professores de forma individual podem ser úteis sim para a aquisição
de conhecimentos e de técnicas, porém, favorecem o isolamento, a
individualidade e reforçam uma imagem de professores como transmissores de
um saber produzido na exterioridade da profissão docente.
É nesse caminho da individualidade e da exterioridade da profissão que
atua outro conjunto de valores, os valores do mercado, responsáveis pelo
tencionamento com os valores da profissão, historicamente e socialmente
constituídos, como ora exposto. É sobre essa segunda categoria que
passaremos a analisar na próxima seção.
•

FORMAÇÃO DOCENTE NO CONTEXTO DOS VALORES DO
MERCADO

•

A formação de professores, inevitavelmente, tem sido afetada
nos últimos anos pelo processo de internacionalização das
políticas educacionais. Esse processo tem gerado novas
formas de regulação dessas políticas e, consequentemente,
atribuído novos valores sobre a profissão docente, como, por
exemplo e de forma muito acentuada, os valores do mercado.

•

Se antes - no contexto dos valores da profissão - a
compreensão da docência era pautada por um ideal de caráter
comum, com uma concepção de educação para todas as
crianças intrinsicamente de valor igual, agora abre-se espaço
para a performance individual das escolas e dos alunos, para
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processos de diferenciação e hierarquias, de canalização,
seleção e exclusão. Além disso, a educação no contexto do
mercado objetiva atrair clientes, ocasionais e regulares, com
ênfase sobre a atribuição de recursos àqueles considerados
mais aptos. As avaliações são restritas do mérito, com base na
contribuição dos indicadores de desempenho e a educação
das crianças é avaliada com base nos custos e resultados.
(BALL & YOUDELL, 2007, p.47).
•

Essa concepção de educação pautada em resultados e metas
abre espaço para uma acentuada projeção de modelos de
formação “facilitada”, de venda de pacotes formativos, de
trabalhadores que atuam como freelance, como consultores
em educação. Esses profissionais orientam sua prática no
intuito de potencializar resultados e qualificar indicadores
externos, que funcionariam, em tese, como indicativos de
qualidade diante dos processos de internacionalização da
educação.

•

Entendemos
mediados

que esses

pela

processos são acentuados

privatização

da

educação,

diante

ou
da

incapacidade do estado acompanhar e atingir números e
metas estipuladas pela internacionalização das políticas
educacionais. Dessa forma, é importante a compreensão das
diferentes formas em que a privatização desse setor pode
apresentar-se.
•

Conforme Akkari (2011), a privatização da educação pode ser
parcial ou total. Geralmente aparece de forma camuflada, o
que acaba gerando uma indefinição entre as fronteiras do
público e do privado. O autor cita algumas formas de
perpetração do setor privado sobre o público, destacando
entre elas o patrocínio de escolas públicas pelo setor privado;
utilização de livros didáticos ou softwares desenvolvidos pelo
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setor privado; taxas de matrículas nas escolas públicas e
expansão de aulas particulares para estudantes de escolas
públicas Akkari (2011, p. 54).
•

Esses indicativos apontados por Akkari (2011) interferem
diretamente

na

forma

de

atuação

do

professor,

e

principalmente no seu processo formativo. Recorrendo a Ball
e Youdell (2007), pode-se afirmar que a tendência da
privatização modifica a forma como os professores são
preparados, a natureza do desenvolvimento, os termos e as
condições dos contratos e salários, a natureza das atividades
cotidianas dos professores e a própria maneira como eles
vivem suas vidas profissionais.
•

Diante desse novo contexto, Akkari (2011) considera que a
redução de gastos com o ensino público e o aumento da
pressão sobre os professores para prestarem conta de suas
ações

pedagógicas

são

exemplos

dos

impactos

da

internacionalização das políticas educacionais. Da obrigação
de mostrar resultados e atingir metas, surge mais um efeito da
internacionalização sobre os processos de formação de
professores: a venda de pacotes formativos que atendem as
necessidades dos docentes diante das demandas do mercado.
•

Esses pacotes vendem a ideia de habilitar os professores
para atingir determinados resultados estipulados pela escola,
pelo governo ou pelos órgãos reguladores internacionais.
Geralmente, desconsideram a historicidade da escola, dos
seus

alunos

e

da

própria

trajetória

profissional

dos

professores, uma vez que são orientados pelos valores do
mercado e não pelos da profissão docente.
•

Para Bittencour (2014, p. 250), nesse cenário, “a relação
pedagógica entre professor e aluno se converte em uma
relação comercial, na qual o docente se encontra na obrigação
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de tal como um vendedor de conhecimento, a satisfazer todos
os caprichos de seu cliente”. Dessa forma, o autor considera
que o próprio processo de ensino se flexibiliza e se torna cada
vez menos exigente intelectualmente. Além disso, com
atividades cognitivas cada vez mais superficiais, visa modelar
o estudante para um mercado de trabalho que exige a
supressão da identificação existencial com seu oficio.
Esse contexto narrado por Bittencour (2014), conforme o próprio autor,
coloca o professor numa perspectiva condicionada pelos interesses do
mercado.
O professor se encontra cada vez mais acuado em suas atividades
profissionais, tornando-se uma espécie de servidor incondicional dos
desejos imbecilizantes de uma estrutura socioeconômica que
identifica no sistema educacional apenas um veículo para legitimação
dos interesses das classes detentoras do poder de consumo de bens
materiais e de diplomas que permitam sua inserção facilitada no
mercado de trabalho. (BITTENCOUR, 2014, p. 260),

A constante retórica de uma profissão docente voltada aos interesses do
mercado, conforme já expomos, acentua o processo de venda de pacotes
formativos que atendem as necessidades dos docentes diante dessa realidade.
No entanto, há de se considerar que esses “produtos” nem sempre têm por
princípio a formação.

Fávero e Esquinsani (2011), após a análise de oito

eventos educacionais realizados no estado do Rio Grande do Sul, observaram
um exacerbado apelo mercantilista do processo de formação docente
continuada e, também, um esvaziamento da teoria como suporte epistêmico na
sua efetivação.
Diante da venda de pacotes formativos, materializados em “momentos
de formação”, Nóvoa (1992) considera também que a separação entre
pesquisadores que oferecem sua produção e professores na condição de
consumidores, pouco ou nada acrescentam na reflexão ou proposição de
novas práticas de ensino. Para Nóvoa (1992), deve existir um espaço
fundamental de negociação, de conversa, de diálogo que, na verdade, estaria
construindo os elos de significação pretendidos. Sem essa prerrogativa, a
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formação isolada e descontextualizada se restringe a um modelo sistemático,
desprovido de qualquer intenção humanizadora e transformadora da realidade
social em que professores e alunos estão inseridos.
Esses modelos de formação e a adoção políticas centradas nos valores
do mercado, geralmente apoiam-se na justificativa de que o mercado é um
mecanismo para a oferta da educação mais eficaz, ágil e eficiente. Além disso,
seria possuidor de um conjunto de valores morais positivos por si mesmo,
como o esforço, a austeridade, a autoconfiança e a independência. Ball (2001)
afirma que essa perspectiva deixa muito claro o mercado como uma força
transformadora, que carrega e dissemina os seus próprios valores.
Esse contexto atinge todos os atores do processo educativo, como
famílias, crianças e professores, passando a exigir que a escola assuma novos
tipos de preocupações extrínsecas e, por consequência, reconfigure e
revalorize o significado da educação. Para Ball (2001, p.108) o valor do
mercado “cria novas identidades e destrói a sociabilidade, encorajando o
individualismo competitivo e o instrumentalismo. Os espaços nos quais são
possíveis a reflexão e o diálogo sobre os valores são eliminados”.
Esse modelo, típico das economias de mercado livre, sustenta os valores
do mercado a partir da premissa de que a competição é um evento natural da
condição humana. Todavia, Ball (2001) alerta para os prejuízos que essa visão
pode acarretar a vida escolar dos estudantes, uma vez que o sistema coloca
como prioridade indicadores como os custos e não os interesses e
necessidades dos alunos.
Creio que “instituições de mercado em vez de proverem as estruturas
para inclinações naturais, na verdade produzem as condições nas
quais a mentalidade pode florescer”. No contexto deste novo
ambiente moral, o/a estudante é cada vez mais mercantilizado. Cada
estudante é posicionado/a e avaliado/a de uma forma diferente no
mercado educacional, ou seja, o processo de competição institucional
no mercado apela a uma “economia do valor do/a estudante”. Nos
sistemas onde o recrutamento está diretamente relacionado ao
financiamento e indicadores do desempenho são publicados como
“informações do mercado”, os “custos” educacionais e da reputação
do/a estudante, e não os seus interesses e necessidades, passam a
ser centrais na resposta dos “produtores” aos que exercem o seu
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direito de escolha. Isto ocorre também onde a exclusividade é um
aspecto central na posição do mercado escolar. (BALL, 2001, p.86).

Pensar a formação de professores a partir dos valores do mercado requer
a compreensão de que, nesse contexto, as dinâmicas de escolha e da
competição acabam por produzir um novo “currículo oculto”. Para Ball (2001,
p.108), “o conceito e o propósito da educação, a natureza das relações sociais
da

escolarização,

as

relações

professor/estudante,

professor/pais,

estudante/estudante são todas desafiadas pelas forças e micro práticas do
mercado”.
Se antes, a profissão docente era pautada por um conjunto de valores
éticos historicamente constituídos acerca da atividade, agora, conforme Akkari
(2011) a docência é vigiada pelo olhar atendo de investidores que veem a
escola como o grande mercado do século XXI. Essa nova visão, como
analisamos, vem perpetrando cada vez mais suas diretrizes sobre a função da
escola e do professor. Diante desse contexto, Akkari (2011) considera que a
educação pública se encontra na interseção de dois direitos legítimos, mas não
necessariamente conciliáveis. Um, que dá o direito de toda a sociedade
democrática prover às futuras gerações conhecimentos e valores comuns. O
outro, que prevê o direito das famílias decidirem sobre quais influências seus
filhos serão expostos.
Porém, esses dois direitos tornam-se inconciliáveis quando o papel do
estado se resigna frente às investidas do mercado em situações em que as
condições socioeconômicas da população são realidades muito discrepantes,
realidade de países emergentes como o Brasil. Nesse caso, a tendência
mercadológica da educação pode acarretar sérios problemas se não
acompanhada de uma força reguladora capaz de garantir o acesso a uma
educação de qualidade a toda população. Ao invés de configurar-se como
sinônimo de competição e desenvolvimento, retórica defendida pelos
empresários da educação, contribui para o aumento e afirmação das
desigualdades sociais.
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Com um estado reduzido e uma educação descentralizada, ignoram-se as
características regionais em detrimento dos interesses corporativos das
empresas da educação. Por sua vez, com uma insuficiência de recursos,
estados e municípios não conseguem assegurar o seu pleno papel na
educação (AKKARI, 2011, p.44). Dessa forma, entende-se que os valores do
mercado orientam a formação de professores para atingirem metas, resultados
e objetivos, geralmente postos por organismos multinacionais e inobservantes
das peculiaridades locais e das verdadeiras necessidades da população. A
educação e a docência tornam-se então não mais pautadas pela sua
historicidade e valores da profissão, mas sim pelas normas e arranjos
econômicos, políticos e comerciais firmados pelos seus novos gestores.
•

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No contexto da internacionalização das políticas educativas, sob os
efeitos da globalização e da privatização da educação, podemos afirmar que os
valores da profissão enfrentam um acentuado enfraquecimento em detrimento
dos valores do mercado. Dessa forma, as estruturas emergentes de gestão e
regulação da educação, que enfatizam as políticas de auditoria, regulação e
unidades de prestação de serviços, refletem o papel de controle à distância de
um estado mínimo. Conforme Ball (2011), o papel deste estado é de “instituir
um novo quadro de incentivos, eliminar constrangimentos desnecessários e
provocar uma transformação radical na cultura e no desempenho” (2011, p.
112).
Essa realidade, conforme o próprio autor argumenta, mais do que implicar
nos valores da profissão docente, lança seus efeitos sobre as próprias
organizações das práticas formativas associadas às condições de trabalho, aos
termos e condições dos contratos e salários dos professores. Para Akkari
(2011), a necessidade de prestação de contas, de atingir metas a qualquer
custo e de apresentar resultados em forma de indicativos, pode influenciar na
consolidação ou na verdadeira desprofissionalização docente.
Por outro lado, em era globalizada é impossível ignorar as novas
demandas sociais, econômicas, políticas e educacionais, por exemplo. Diante
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desse contexto da internacionalização, a descentralização da educação com a
perpetração do setor privado sobre o público torna-se uma consequência
comum desse processo, pautada em maior ou menor grau. Buscar a equidade
seria o caminho mais adequado para evitar a radicalização apenas em favor
dos valores do mercado ou dos valores da profissão.
Diante desse contexto, Akkari (2011) cita o exemplo de duas funções da
educação que poderiam ser facilmente descentralizadas e outras duas que
deveriam permanecer, de preferência, centralizadas. As duas primeiras dizem
respeito à adaptação das práticas de ensino às condições locais e às parcerias
entre escolas e famílias. As duas que deveriam permanecer centralizadas
compreendem a garantia de financiamento equitativo entre as regiões de um
país visando suas demandas locais da educação e a outra abarcando o
controle da qualidade da educação. Essa qualidade compreendida quanto à
formação dos professores, aquisições dos alunos e aos padrões de saúde e
segurança dos mesmos.
Enfrentar esses desafios seria o caminho mais adequado para a escola e
a docência não fecharem os olhos às novas tendências globais e, ao mesmo
tempo, garantirem a qualidade dos processos educativos, preservando os
aspectos centrais da identidade docente, socialmente e historicamente
construídos.

Reafirmamos, dessa forma, a definição de Nóvoa (1992),

acreditando que assim a profissão docente poderia ser entendida como ferramenta
para o exercício de uma educação de caráter comum, a partir das necessidades
de alunos e comunidade, consolidando-se como uma profissão autônoma na
produção dos seus saberes e dos seus valores.

Uma educação pautada apenas pelos valores do mercado, como
analisamos, coloca em primeiro plano resultados e metas, abrindo espaço para
uma acentuada projeção de modelos de formação “facilitada”, de venda de
pacotes

formativos,

com

os

trabalhadores

atuando

como

freelance.

Concordamos com Bittencour (2014, p. 250), ao considerar que nessa
realidade mercadológica da educação, “a relação pedagógica entre professor e
aluno se converte em uma relação comercial, na qual o docente se encontra na

87

obrigação de tal como um vendedor de conhecimento, a satisfazer todos os
caprichos de seu cliente”.
Por fim, esse fenômeno antagônico entre essas duas formas de conceber
o processo educativo, acarretado, sobretudo, pela internacionalização das
políticas educacionais, mais do que provocar a tensão entre os valores da
profissão e os valores do mercado, tem resignificado a essência da formação
docente. Pensar em políticas que possam conciliar os valores da profissão e
os valores do mercado e assegurar um equilíbrio entre o público e o privado é o
desafio das políticas educacionais para se evitar a consolidação do que Akkari
(2011) chama de “desprofissionalização docente” e, assim, impedir perdas de
ordem qualitativa e quantitativa ao processo educativo, prenunciadas por essas
duas formas antagônicas de conceber o processo formativo dos profissionais
da educação.
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo analisar a evolução do IDEB da rede municipal de ensino de
Santa Maria-RS. O IDEB é calculado através dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no
Censo Escolar, e médias de desempenho nas avaliações do Inep, o Saeb – para as unidades
da federação e para o país, e a Prova Brasil – para os municípios. O recorte temporal definido
para análise foi de 2009 a 2013. Trata-se de uma pesquisa documental, com aporte nas
informações disponibilizadas por meio impresso e eletrônico levantadas junto à Secretaria
municipal de Educação (SMED), ao site do Inep, ao portal do MEC e ao Portal QEDU. A partir
da análise dos dados evidenciamos diversos elementos que interferem nos resultados do IDEB
nas escolas, o que nos faz refletir acerca dos sistemas de avaliação em larga escala, e do
significado dos índices e indicadores de qualidade no contexto educacional. O Indicador de
Fluxo tem sido usado, em alguns casos, como estratégia para elevar o IDEB, visto que,
algumas escolas mesmo com redução no Indicador de Aprendizado, aumentaram o IDEB
somente em razão do Indicador de Fluxo. Portanto, o Indicador de Fluxo, pode ser um meio de
mascarar os resultados do IDEB. Sendo assim pensar a qualidade da educação a partir do
IDEB, é desconsiderar os diversos aspectos que influenciam o processo de ensino e
aprendizagem. Os sistemas de avaliação em larga escala, não podem ser o principal meio de
avaliação e implementação de políticas educacionais, nessa direção salientamos a importância
de estudos que considerem não somente os dados quantitativos, mas também uma análise
qualitativa, que leve em consideração o cotidiano escolar, as condições de trabalho docente, os
aspectos sociais, econômicos, culturais, entre outros.
Palavras-chaves: Sistema de Avaliação. IDEB. Políticas Educacionais.
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A partir da década de 1990, a educação básica, sobretudo o Ensino
Fundamental, tem assumido centralidade nas políticas educacionais brasileiras.
Nessa direção o Ministério da Educação (MEC) tem estruturado um amplo
sistema de avaliações em larga escala, como o Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Básica (SAEB), Prova Brasil, Provinha Brasil, dentre outros. No
bojo das políticas educacionais o MEC criou em 2007 o Índice de
Desenvolvimento de Educação
Básica (IDEB) com a pretensão de melhorar a qualidade da educação, o
Índice foi elaborado a partir de estudos realizados pelo Instituto Nacional de
Estudos Pedagógicos (INEP), calculado através dos dados sobre aprovação
escolar, obtidos no Censo Escolar, e médias de desempenho nas avaliações
do Inep, o SAEB – para as unidades da federação e para o país, e a Prova
Brasil – para os municípios.
A Prova Brasil consiste em testes padronizados aplicados ao quinto e
nono anos do ensino fundamental, das redes municipais, estaduais e federal,
com os conteúdos de língua portuguesa, com foco em leitura, e matemática,
com foco na resolução de problemas. Participam dessa avaliação as escolas
urbanas e rurais, que possuem, no mínimo, 20 alunos matriculados nos anos
avaliados, sendo o resultado disponibilizado por escola e por ente federativo.
O IDEB é parte do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação
(Decreto nº 6.094), as metas desse plano, estipulam que União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, atuando em regime de colaboração, alcance a
média nacional de 6 pontos para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, até
2022,

média

correspondente

ao

sistema

educacional

dos

países

desenvolvidos. Desde sua criação, o indicador tem servido como indutor das
políticas públicas, articulado ao Plano de Desenvolvimento da Educação e ao
Plano Nacional de Educação (Lei n° 13.005/2014).
A introdução de sistemas de avaliação em larga, exames padronizados,
classificações (rankings), políticas de índices e indicadores de qualidade da
educação, são alguns elementos que compreendem a política gerencialista
(Hypólito, 2011) implementada no campo educacional. Política está que o autor
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assinala, que tem como critério básico tornar a administração pública mais
eficiente, em harmonia com os interesses do mercado e a ele submetida.
Ao tratar dos sistemas de avaliação em larga escala, Mons (2009, p.
100) esclarece que “distante de ser como no passado, um simples instrumento
de avaliação das competências e saberes dos alunos, ele é agora imposto
como um instrumento maior de uma nova regulação política dos sistemas
educacionais”. Com isso tem-se uma reorganização nas esferas educacionais,
a partir de ações e programas federais que implicam num novo modelo de
gestão por parte das secretarias, coordenadorias e escolas.
Em âmbito municipal as prefeituras têm elaborado estratégias e planos
de ações que atendam as demandas das políticas educacionais, nessa
direção, esta pesquisa tem como objetivo analisar a evolução do IDEB da rede
municipal de ensino de Santa Maria-RS. O recorte temporal definido para
análise foi de 2009 a 2013, foram utilizados como materiais de pesquisa: dados
estatísticos, informações disponibilizadas por meio impresso e eletrônico
levantadas junto à Secretaria municipal de Educação (SMED), ao site do Inep,
ao portal do MEC e ao Portal QEDU, a jornais e documentos legais, como
pareceres, resoluções, leis, dentre outros.
O QUE MOSTRAM OS NÚMEROS
A rede municipal de ensino de Santa Maria 6 é constituída por 80
escolas: 54 escolas de Ensino Fundamental, 45 localizadas na zona urbana e
09 na zona rural; 24 escolas de Educação Infantil, sendo 01 na zona rural, 19
na zona urbana e 04 conveniadas; 02 escolas de Ensino Profissionalizante.
Realizaram a Prova Brasil em 2009, 40 escolas nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental e 22 escolas nos Anos Finais; em 2011 foram 33 escolas nos
Anos Iniciais do Ensino Fundamental e 20 escolas nos Anos Finais; e em 2013

6

Informações obtidas no site:
<http://www.santamaria.rs.gov.br/smed/?secao=documentos&tipo=138&lista=1>.
Acesso em:09 de jun. de 2016.

92

foram 31 escolas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e 21 escolas nos
Anos Finais.
Todavia, para a análise consideramos apenas as escolas que
realizaram a Prova Brasil nos três anos, o que nos permite estabelecer
relações entre os anos de referência, totalizando 25 escolas nos anos iniciais
do Ensino Fundamental e 14 nos anos finais.

Figura 1: Número de escolas que realizaram a Prova Brasil no período de 2009
a 2013.

Fonte: Portal QEDU(2016)

Quando analisamos a evolução das médias das escolas nos Anos
Iniciais (ver fig. 2) de 2009 a 2013, 14 escolas (56%) cresceram continuamente
suas médias, sendo que, entre 2009 e 2011, 20 escolas (80%) aumentaram
suas médias, enquanto que, entre 2011 a 2013, 18 escolas (72%) aumentaram
as médias. Portanto, constatamos que o maior crescimento ocorreu entre os
anos de 2009 a 2011, em geral os melhores resultados são encontrados nos
primeiros anos de aplicação das avaliações, logo na implementação da política
educacional, o que normalmente está relacionado a ênfase dada a política e a
cobrança de bons resultados.
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Figura 2 – Relação entre os próprios índices das escolas nos anos iniciais
entre 2009 – 2011- 2013.

Fonte: Portal QEDU(2016)

Em relação às médias das escolas nos Anos Finais do Ensino
Fundamental (ver fig. 3) constatamos, que das 14 escolas que realizaram a
Prova Brasil, apenas 1 escola (7,14%) teve um crescimento contínuo entre o
período de 2009 a 2013. O maior crescimento ocorreu entre 2009 a 2011, em
que 9 escolas (64%) elevaram suas médias. Merecem destaque os anos de
2011 a 2013 em que 10 escolas (70%) diminuíram suas médias. Os dados
corroboram com evidencias apontadas em estudo realizado por Merchán
Iglesias (2012), em Andalucía (Espanha), quando após a realização de quatro
avaliações de diagnóstico, não há nenhuma evidência empírica, pelo contrário,
de que, de fato, tenha se verificado uma melhoria no desempenho dos alunos.
Quando comparamos o desempenho das escolas no IDEB dos Anos
Iniciais com os Anos Finais, constatamos que as médias nos Anos Iniciais são
sempre superiores as médias nos Anos Finais.
Em pesquisa realizada por Ivo e Hypolito (2015, p. 187) os autores
elencam algumas hipóteses, para explicar o ocorrido:

O número de reprovação nos Anos Finais é consideravelmente maior
do
que nos Anos Iniciais, o que teria repercussão no Indicador de Fluxo
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da escola e, consequentemente, no seu Ideb; o fato de, nos Anos
Finais, a carga horária destinada à Língua Portuguesa e Matemática
ser menor do que nos Anos Iniciais, quando a professora possui uma
flexibilidade relativamente maior para desenvolver os conteúdos; o
déficit de aprendizagem com que muitos alunos chegam nos Anos
Finais.

Figura 3: Relação entre os próprios índices das escolas nos anos finais entre
2009 -2011 – 2013.

Fonte: Portal QEDU(2016)

O cálculo do IDEB é composto pelo Indicador de Aprendizado e
Indicador de Fluxo.

Também conhecido como indicador de rendimento, o

Indicador de Fluxo é calculado pelas taxas de aprovação nas etapas de cada
ciclo escolar, o valor máximo para o Indicador é 1 o que significaria 100% de
aprovação dos alunos. Em 2013, nos Anos Iniciais (ver fig. 4) 16 escolas
(66,66%) tiveram média superior a 0,9, sendo que, 13 escolas aumentaram
continuamente suas médias nos 3 anos analisados. Cabe ressaltar os índices
da escola 4, que aumentou a média do IDEB de 3,1 em 2011 para 4,8 em 2013
e teve no Indicador de Fluxo a principal diferença, com crescimento de 34,32%
entre os anos de 2011 a 2013, alcançando a média de 0,9. De acordo com
Soares e Xavier (2013) o IDEB penaliza as escolas que usam a reprovação
como parte do processo pedagógico.
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Figura 4: Evolução do Indicador de Fluxo nos anos iniciais.

Fonte Portal QEDU (2016)

Nos Anos Finais (ver fig. 5) em 2013, 7 escolas (50%) possuem média
inferior a 0,8 e somente 2 escolas tem média superior a 0,9, o que demonstra
os altos índices de reprovação nos Anos Finais do Ensino Fundamental,
sobretudo quando comparados com os Anos Iniciais. Indicador de Fluxo tem
sido um aliado de muitas escolas para aumentar o IDEB, como indicam os
dados, em 2013 três escolas elevaram o IDEB somente em função do
Indicador de Fluxo, com destaque para a Escola 1 que em 2013 mesmo tendo
diminuído o Indicador de Aprendizado, elevou o IDEB de 3,6 para 4,2 em razão
do Indicador de fluxo que aumentou 19,35%. Para Schneider e Nardi (2012) a
melhoria, nas taxas de aprovação, tem tido grande influência no crescimento
do IDEB, de muitos municípios.
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Figura 5: Evolução do Indicador de Fluxo nos anos finais.

Fonte: Portal QEDU (2016)

O Indicador de aprendizado é calculado pelas médias dos resultados
dos alunos em português e matemática na Prova Brasil. O valor adequado é
maior que 200 em Português e maior que 225 em Matemática para um aluno
do 5º ano, e maior que 275 em Português e superior que 300 em Matemática
para um aluno do 9º ano7. Ao analisarmos a evolução do Indicador de
Aprendizado nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (ver fig. 6), podemos
identificar que houve um crescimento a cada ano, sendo que somente em 2013
o município atingiu o nível de proficiente em português8. Enquanto que, em
matemática, mesmo tendo havido um crescimento no Indicador, em todos os
anos analisados a média das escolas permaneceu no nível básico.

7

Informações obtidas no site: http://academia.qedu.org.br/prova-brasil/aprendizado-adequado/
acessado no dia 10 de junho de 2016 às 10 hrs e 54 min.
8 Conforme informações obtidas no site: http://academia.qedu.org.br/prova-brasil/aprendizadoadequado/ , acessado em 15 de junho de 2016 às 11h15min. De acordo com o número de
pontos obtidos na Prova Brasil, os alunos são distribuídos em quatro níveis, em uma escala de
proficiência: insuficiente, básico, proficiente e avançado.
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Figura 6: Evolução do Indicador de Aprendizado nos anos iniciais

Fonte: Portal Qedu (2016)

Em relação aos Anos Finais (ver fig. 7), quando comparamos os índices
das escolas nos três anos investigados, observamos que de 2009 para 2011
ocorreu um crescimento nos índices de 11 escolas (78,57%), entretanto em
2013, 10 escolas (71,42%) diminuíram o índice e apenas 2 escolas (14,28%) o
aumentaram. O decréscimo do Indicador de Aprendizado das escolas em 2013
chama a atenção, e recorremos a pesquisa realizada por Ivo e Hypolito (2015)
para buscar evidências que nos ajudem a compreender tal fenômeno.
Conforme os autores “o crescimento do Indicador de Aprendizado em
2011 pode estar associado ao treinamento contínuo dos alunos, com aplicação
de versões anteriores da Prova Brasil, realização de simulados, preparação
dos alunos para a resolução das questões” (IVO e HYPOLITO, 2015, p. 177).
Tais estratégias utilizadas pelas escolas em conjunto com a Secretaria
Municipal de Educação (SMED) podem servir para mascarar o resultado do
IDEB, e não corresponder a uma melhoria real no Indicador de Aprendizado.
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Figura 7: Evolução do Indicador de Aprendizado nos anos finais

Fonte: Portal QEDU (2016)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos achados da pesquisa, evidenciamos diversos elementos
que interferem nos resultados das escolas no IDEB, o que nos faz refletir
acerca dos sistemas de avaliação em larga escala, e do significado dos índices
e indicadores de qualidade no contexto educacional. Nessa direção traçamos
as seguintes considerações: a quantidade de escolas que realizam a Prova
Brasil, a diferença das médias do IDEB ente os Anos Iniciais e Finais do Ensino
Fundamental e os resultados obtidos no Indicador de Fluxo e Indicador de
Aprendizado.
Sobre o número de escolas que realizaram a Prova Brasil no município,
percebemos um decréscimo nos Anos Iniciais quando comparamos os anos de
2009, 2011 e 2013, com a redução de 10 escolas no último ano, para além
cabe destacar que a rede municipal é composta de 54 escolas de Ensino
Fundamental, portanto menos de 50% das escolas realizaram a Prova Brasil
em 2013. Essa redução pode ter relação com o Indicador de Fluxo, uma vez
que o índice de aprovação nos Anos Iniciais é elevado, de modo que as turmas
praticamente não possuem alunos repetentes. Nos Anos Finais a realidade é
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semelhante, todavia não se tem uma diferença significativa quanto a
quantidade de escolas que realizaram a Prova nos três anos investigados.
Quanto às médias do IDEB nos Anos Iniciais e Anos Finais,
constatamos que nos Anos Iniciais a maioria das escolas tiveram um
crescimento continuo nas médias, enquanto que, nos Anos Finais ocorreu um
decréscimo nas médias, principalmente no ano de 2013, quando 70% das
escolas diminuíram seu índice. Esse fenômeno também é influenciado pelo
Indicador de Fluxo, uma vez que nos Anos Iniciais os valores da maioria das
escolas se aproximam de 1,0, ou seja, indicam quase 100% de aprovação. Já
nos Anos Finais os resultados ficam distantes do valor máximo que é 1,0, o que
revela um elevado índice de reprovação nos Anos Finais.
O Indicador de Fluxo tem sido usado, em alguns casos, como
estratégia para elevar o IDEB, visto que, algumas escolas mesmo com redução
no Indicador de Aprendizado, aumentaram o IDEB somente em razão do
Indicador de Fluxo. Portanto, o Indicador de Fluxo, pode ser um meio de
mascarar os resultados do IDEB. Sendo assim pensar a qualidade da
educação a partir do IDEB, é desconsiderar os diversos aspectos que
influenciam o processo de ensino e aprendizagem.
Os sistemas de avaliação em larga escala, não podem ser o principal
meio de avaliação e implementação de políticas educacionais, nessa direção
salientamos a importância de estudos que considerem não somente os dados
quantitativos, mas também uma análise qualitativa, que leve em consideração
o cotidiano escolar, as condições de trabalho docente, os aspectos sociais,
econômicos, culturais, entre outros.
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DESVELANDO OS CONTEXTOS HISTÓRICOS E POLÍTICOS DA
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA NO BRASIL
Pauline Vielmo Miranda1
Ascísio dos Reis Pereira2
Eixo 1 – Estado e Políticas Educacionais
RESUMO
Frente às transformações ocorridas nas configurações do trabalho e da educação ao longo do
século XX, as quais perduram até hoje, busca-se através desse artigo debater algumas
questões que envolvem o histórico e as políticas educacionais da Educação Profissional e
Tecnológica. Por meio de revisão bibliográfica e documental, pretende-se compreender as
possibilidades e os desafios que permeiam esta modalidade de ensino, como os incentivos à
formação docente e a compreensão dos fatores que têm promovido a diversificação do público
atendido pela escola técnica. Em contraponto, destacam-se os pontos positivos que remetem à
possibilidade da formação ampliada, a partir da integração entre vários saberes, visando a
superação da unilateralidade voltada estritamente para as necessidades do mercado, novas
oportunidades de emprego e a possibilidade do prosseguimento dos estudos, além da função
social inclusiva que os cursos atendem.
Palavras-chave: Educação Profissional e Tecnológica. Educação e Trabalho. História da
Educação. Políticas Educacionais.

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, dado o desenvolvimento tecnológico das indústrias,
houve um aumento na demanda por profissionais comprometidos, o que
impulsionou o ensino técnico e, consequentemente, a busca crescente pelo
ensino técnico profissionalizante em nosso país.
Ao longo dos tempos, os homens produziam artefatos com arte e
praticidade. Segundo Gabbi (2014, p.44) “[...] esse saber era repassado de
geração para geração[...]” configurando um desenvolvimento econômico e
profissional, configurando a prática profissional. Historicamente, apenas era
exigido dos trabalhadores o simples fazer instrumental de atividades
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específicas dentro do chão da fábrica, havendo uma dicotomia entre o manual
e o intelectual. A aprendizagem se dava por repetições e demonstrações,
garantindo aos proprietários das fábricas o domínio sobre a técnica global do
produto e o operário não poderia intervir por desconhecimento do todo.
Com a política pública de expansão e implantação de novos campos de
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia nos estados brasileiros,
instituídos pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008 (BRASIL, 2008)
surgem inúmeros desafios para Educação Profissional e Tecnológica. Um
desses desafios é a formação de cidadãos críticos e conscientes do seu papel
no mundo do trabalho, para isso, devemos pensar sobre a formação docente
dos que atuam nessas escolas.
Frente as reflexões apresentadas, através deste estudo bibliográfico
tivemos como objetivo, compreender o histórico da educação profissional e
tecnológica e suas respectivas políticas de constituição, como um subsídio
para um melhor processo de formação docente e compreensão das
necessidades contemporâneas dos educandos da Educação Básica, Técnica e
Tecnológica.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O saber prático é um importante instrumento no exercício de um ofício,
mas não torna o sujeito ciente de seu trabalho quando não entende por que o
exerce. Para Frigotto (2015) afirmar que existe um “saber intrínseco ao
trabalhador” não significa que seja um saber suficiente e que o mesmo não
precisa da escola, mas também que o operário produz conhecimento, detém
saberes e tem consciência da realidade. De acordo com as Diretrizes
Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (Brasil, 2013) não se
admite mais que os trabalhadores apenas desempenhem tarefas mecânicas.
O grande distanciamento entre o trabalho manual e o intelectual é uma
herança carregada pela Educação Profissional, que resulta na “[...] separação
da ciência que produz o novo conhecimento da prática que o aplica [...]”
(SCHON, 2008, p. 226). O dualismo da educação, se apresenta como “[...]duas
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vertentes uma a acadêmica/academicista, centrado nas ciências, letras e artes,
destinado a elite e seus filhos e o outro como formação profissional para
trabalhos de baixa complexidade, para os filhos da classe trabalhadora [...]”
(MOURA, 2008, p. 27).
Partindo da Constituição Federal de 1988, a educação profissional situase na confluência de dois direitos fundamentais do cidadão garantidos pelo
artigo 6° da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), o direito à educação
e o direito ao trabalho. A educação, no artigo 205°, é afirmada como um direito
de todos e dever do estado e família, incentivado pela colaboração da
sociedade. O direito ao trabalho e educação são consagrados no artigo 227°
como o direito à profissionalização de crianças, adolescentes e jovens, a ser
garantido como prioridade absoluta pela família, sociedade e Estado (BRASIL,
2013).
No Brasil se teve sempre uma visão produtivista da Educação, baseada
nos modelos fordista-taylorista até meados dos anos 1980 e após isso na
vigência do neoliberalismo, um modelo toyotista, ambos, mesmo com suas
diferenças estruturais, visam em atingir o máximo de lucros e resultados com o
mínimo de dispêndio. Segundo Caldart (2012, p. 286) “[...]a educação
profissional é um campo em disputa entre projetos hegemônicos voltados ao
capital e projetos outros de educação do trabalhador como resistência (reação
e criação) ao modo de produção de vida existente [...]”.
A Educação tem uma projeção que é a da formação do ser humano, que
deve pautar-se:
pela socialização do conhecimento, o diálogo, a discussão, o tempo
médio e longo de aprendizagem, a humanização, a emancipação das
amarras da opressão, o reconhecimento das necessidades do outro,
o respeito à sua individualidade, a participação construtiva e a
cidadania (CIAVATTA, 2013, p. 498).

Segundo Saviani (2013), isso permite ao Estado, que age de acordo
com os interesses dominantes, que este transfira responsabilidades, no que se
refere a financiamentos dos serviços educativos, mas mantém em suas mãos
as avaliações institucionais. Se perde, portanto, a autonomia pela imposição da
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produtividade, onde docentes e currículos são controlados pela vinculação com
resultados em testes padronizados, que medem o que é ensinado ao
estudante.
A escola unitária, que é aquela em que almejamos um máximo
desenvolvimento das potencialidades do aluno, se perde na ‘concepção
produtivista da educação’. Para Gramsci (1981) propõe a escola unitária que se
expressaria na unidade entre instrução e trabalho, na formação de homens
capazes de produzir, mas também de serem dirigentes, governantes. Para
isso, seria necessário tanto o conhecimento das leis da natureza como das
humanidades e da ordem legal que regula a vida em sociedade.
Saviani (1989) defende a politecnia que
postula que o trabalho desenvolva, numa unidade indissolúvel, os
aspectos manuais e intelectuais. Todo trabalho humano envolve a
concomitância do exercício dos membros, das mãos e do exercício
mental, intelectual. Isso está na própria origem do entendimento da
realidade humana, enquanto constituída pelo trabalho. (SAVIANI,
1989, p. 15).

Frigotto (1985) argumenta em dois sentidos. Primeiro, faz a crítica à
ideologia cristã e positivista de que todo trabalho dignifica o homem: “[...] nas
relações de trabalho onde o sujeito é o capital e o homem é o objeto a ser
consumido, usado, constrói-se uma relação educativa negativa, uma relação de
submissão e alienação, isto é, nega-se a possibilidade de um crescimento
integral [...]” (FRIGOTTO, 1989, p. 4). Segundo, preocupa-se com a análise
política das condições em que trabalho e educação se exercem na sociedade
capitalista brasileira; “como a escola articula os interesses de classe dos
trabalhadores “[...] é preciso pensar a unidade entre o ensino e o trabalho
produtivo, o trabalho como princípio educativo e a escola politécnica[...]”
(FRIGOTTO, 1985, p. 178).
Os fundamentos da Educação Profissional no Brasil, se deram antes do
início do século XX, quando os jesuítas trouxeram os primeiros irmãos artesãos
que faziam parte das missões. Faziam parte das primeiras escolas de
aprendizes, escravos e índios, reforçando que a Educação Profissional desde
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seus primórdios foi voltada para as classes menos favorecidas. Eram as
chamadas ‘escolas-oficinas’, que formavam artesões e outros ofícios. Para
Manfredi (2002, p. 67) “[...]as civilizações indígenas brasileiras, foram os
primeiros educadores de artes e ofícios para as áreas de tecelagem, cerâmica,
adornos e artefatos de guerra, construção de casas, cultivo de terras e
medicamentos [...]”.
As relações escravistas do Brasil, sempre serviram como um
desestímulo para que a força de trabalho livre se voltasse para o artesanato e a
manufatura. De acordo com Cunha (2005) quando se exigiam muitos artífices
não disponíveis, o Estado coagia homens livres a se transformarem em
operários, aqueles que social e politicamente não estavam em condições de
opor resistência. Segundo Manfredi (2002, p. 71) “[...] o emprego da mão-deobra escrava para a execução de atividades artesanais e manufatureiras,
representava que todo ou qualquer trabalho com esforço físico e manual seria
considerado trabalho desqualificado [...]”. Ressalta-se aqui os primórdios da
dicotomia entre a educação manual e intelectual.
As iniciativas para o ensino de ofícios, tanto as ofertadas pelo Estado e
pela iniciativa privada, eram legitimadas pelas seguintes ideologias, bem
esquematizadas por Cunha (2005)
eram legitimadas por ideologias que proclamavam ser a
generalização desse tipo de ensino para trabalhadores livres
condição de: a) imprimir neles a motivação para o trabalho; b) evitar o
desenvolvimento de ideias contrárias à ordem política, que estava
sendo contestada na Europa; oferta de força de trabalho qualificada,
motivada e ordeira; e d) favorecer os próprios trabalhadores, que
passariam a receber salários mais elevados. (CUNHA, 2005, p. 4)

O ponto inicial da Educação Profissional no Brasil, onde o Estado
assume a responsabilidade por ela, através da capacitação da força
trabalhadora em habilidades profissionais, foi a sanção do Decreto n° 7.566, de
23 de setembro de 1909, pelo presidente Nilo Peçanha. O ensino passou a ser
uma atribuição do Ministério de Indústria e Comércio, consolidando-se uma
política de incentivo ao desenvolvimento do ensino industrial, comercial e
agrícola.
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Como afirmado na letra da lei, a Educação Profissional era destinada
para os pobres e “desvalidos da sorte”, apresentando todo um caráter de
assistência à massa trabalhadora e um expediente largamente usado pela
classe dirigente como meio de contenção do que ela considerava “desordem
social” (PEREIRA, 2003). Para Caldart (2012) o ideário dos órfãos e desvalidos
a serem redimidos e salvos pelo saber trabalhar para o capital. Cunha (2005, p.
18) corrobora com isso ao afirmar que o “[...]ensino profissional devia corrigir as
propensões negativas por meio do cultivo de hábitos de trabalho profícuo [...]”.
O Ensino Profissional, era visto, como uma pedagogia preventiva e
corretiva, propiciando o disciplinamento e qualificação técnica. Para as
autoridades da época, o trabalho combateria desvios e influências nefastas das
ruas. Em 1910, já se tinham em funcionamento dezenove escolas, que
formavam operários e contramestres. Segundo Cunha (2005, p. 63) “[...]o
ensino era prático e de conhecimentos técnicos necessários aos alunos que
pretendiam aprender um ofício. A maioria absoluta das escolas ensinava
alfaiataria, sapataria e marcenaria[...]”.
Na década de 1930, configurada como o início da industrialização do
país, o sistema educacional Técnico no Brasil, tinha o objetivo primordial de
capacitação da massa trabalhadora, para atender a demanda industrial do
país, o processo crescente de urbanização e o êxodo rural, que exigiam
medidas para inserção desta população no mercado de trabalho (NEVES,
2010).
Em 1940, ampliou-se e se estabeleceram diretrizes para a educação
profissional, ocorrendo a expansão e implantação de inúmeros centros federais
de educação, escolas politécnicas, institutos federais de educação e escolas do
sistema S. Em 1941, entra em vigor a Reforma Capanema (Leis Orgânicas do
Ensino), uma reforma educacional proposta por Gustavo Capanema, ministro
da Educação, a mesma tratava-se de uma série de leis que orientavam o
ensino no Brasil, segundo Manfredi (2002, p. 99) “[...] redefinindo os currículos
e as articulações entre os cursos, ramos, ciclos e graus, tendo como prioridade
o Ensino Profissional de nível médio [...]”
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O Ensino Médio passa a ter cinco ramos, um deles formava dirigentes e
as demais para forças trabalhadoras específicas de setores da produção e da
burocracia. De acordo com Manfredi (2002, p. 100) “[...]os egressos, passaram
a ter acesso muito restrito ao Ensino Superior, podendo candidatar-se apenas
aos cursos relacionados com o curso que tinham feito[...]”.
Para atender as demandas industriais, em 1942, foi criado o SENAI
(Serviço Nacional de Aprendizagem industrial) e em 1946, o SENAC (Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial), conveniadas com a Confederação
Nacional de Indústrias (CNI) e a Confederação Nacional do Comércio (CNC). A
partir de 1942, o Ensino Técnico Industrial começa a fazer parte do Ministério
da Educação e em 1946, com a Lei Orgânica do Ensino Industrial, as Escolas
de Aprendizes Artífices são transformadas em Escolas Industriais e Técnicas,
decorrente do aumento da procura por cursos na área industrial, e passa a
oferecer a formação profissional em nível equivalente ao secundário, inicia-se
formalmente o processo de vinculação do ensino industrial à estrutura do
ensino do país como um todo (SETEC, 2010).
Nesta época, se teve uma grande demanda por técnicos, segundo
Delphino (2010), pela expansão da produção de cimento e produtos
siderúrgicos, aumento da maquinaria utilizada na indústria têxtil, aumento dos
turnos de trabalho e da produtividade, escassez de engenheiros e substituição
dos técnicos estrangeiros por brasileiros. Aliado a isso, temos indiretamente
influenciando na demanda por mão-de-obra qualificada, a criação da
Siderúrgica Nacional e Fábrica Nacional de Motores, devido a tecnologia
avançada utilizada.
Na época, os cursos técnicos (industrial, comercial e agrícola), mais uma
vez se tornavam excludentes por não permitirem a possibilidade de
continuidade de estudos e por reforçar mais uma vez o caráter assistencialista
do Ensino Técnico para classes menos favorecidas.
No período do Estado Novo, são promulgadas as leis orgânicas de
ensino: em 1942, a Lei Orgânica do Ensino Secundário, pelo decreto-lei n°
4.244 e o ensino industrial pelo decreto-lei n° 4.073 e a Lei Orgânica do Ensino
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Comercial, em dezembro 1943. Segundo Caldart (2012), essas leis passam a
influir, a disciplinar e definir os pontos importantes no mundo do trabalho
comercial e industrial.
No período de 1930 até a década de 1970, o trabalho se organizou com
base no modelo produtivo taylorista-fordista, que esteve em vigor nas grandes
indústrias. Os operários eram semiqualificados e desenvolviam atividades
repetitivas, o conhecimento exigido era superficial. Segundo Guimarães (2008)
esse modelo produtivo era rígido, padronizado, em série e em massa, com
finalidade de controlar a intensa fragmentação das atividades produtivas.
Nas escolas desenvolvia-se o que Saviani (2013) denomina de
“pedagogia tecnicista”. A Educação serviu de importante instrumento para que
se mantivesse o controle da população e das crises. Os governos militares e
seus

grandes

projetos

nacionais

requeriam

mão-de-obra

em

massa.

Revitalizou-se o PIPMO (Programa Intensivo de Formação de mão-de-obra),
que foram treinamentos executados pelo SENAI e escolas da rede federal.
Em uma busca em desviar a procura por cursos superiores, a Lei n°
5.692 de 1971 determinava a obrigatoriedade do ensino profissionalizante no
segundo grau, onde o aluno só poderia concluir o segundo grau com diploma
auxiliar técnico (no final do terceiro ano) ou de técnico (no final do quarto ano).
Para Delphino (2010) os militares se tornaram protagonistas de um projeto de
ensino secundário, que transformou o modelo humanista/científico em
científico/tecnológico. Segundo Saviani (2013, p. 97) “[...] se procurou
transportar para as escolas os mecanismos de objetivação do trabalho vigente
nas fábricas [...]”.
As Escolas Técnicas Federais, em consequência do momento que o
país vivia de elevação de preços internacionais do petróleo e de recessão
econômica de 1970, aumentaram expressivamente o número de matrículas e
implantam novos cursos técnicos, pois o governo desejava formação de
‘técnicos em grande escala’ e sob regime de urgência. (SETEC, 2010)
A Lei n° 5.692 de 1971 continuou servindo de acesso à universidade e
apresentava um caráter de cursos com pouco vínculo com o mundo produtivo
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da época. Em 1982, o Governo Federal, sancionou a Lei n° 7.044, que tornava
facultativa esta prática, esse momento demonstrou que a educação aconteceu
com uma visão liberal-tecnicista desvinculada e descomprometida em discutir a
nossa realidade.
No campo político, se instalou o chamado “Estado de Bem-Estar” que
determinou graus de compromisso entre Estado, empresas e sindicatos de
trabalhadores e possibilitou a Revolução Microeletrônica, que transferiu para as
máquinas as próprias operações intelectuais.
A partir dos anos de 1980, o avanço tecnológico alterou o padrão
produtivo, introduzindo a acumulação flexível que substituiu o taylorismofordismo pelo toyotismo, através do qual os mecanismos de controle foram
para dentro das próprias empresas, secundarizando sindicatos e o Estado. As
indústrias precisaram de um novo perfil de trabalhador, passando-se a exigir
melhor qualificação, polivalência e preparação para trabalhar em equipe, ou
seja, um menor número de trabalhadores e um maior nível de produtividade.
Isso teve como consequência a ampliação da marginalização social
através do desemprego e a maximização da exploração da força de trabalho. A
reformas educativas passam a ser neoliberais e buscam flexibilizar e
diversificar a organização das escolas e do trabalho pedagógico. Os
trabalhadores necessitam buscar competências profissionais mais flexíveis e
devem manter-se o tempo todo qualificados.
Nesse modelo, o papel do estado, nos investimentos é secundarizado, e
apela de acordo com Saviani (2013) para a benemerência e voluntariado. A
escola, sobre a base do desenvolvimento tecnológico, é determinada pelo
sistema capitalista. Observa-se que foram se cristalizando as concepções e as
práticas escolares dualistas de um lado, e a concepção de educação
acadêmico-generalista e de outro, o Ensino Profissional e Tecnológico.
Nos anos de 1990, a Educação Profissional no Brasil, “[...] passa a
ocupar um lugar de destaque na agenda neoliberal, decorrente das
transformações no campo da economia e do trabalho[...]” (GRABOWSKI, 2010,
p. 271). De acordo com Manfredi (2002) desde 1990 se gesta uma nova
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institucionalidade no campo da Educação Profissional no Brasil. A rede de
Educação Profissional nesta década, segundo Delphino (2010) era composta
de 3.948 instituições de ensino profissional, sendo 67,3% do setor privado e
32,7% do setor público.
As políticas neoliberais são revestidas de cortes de custos, Estado
Mínimo na oferta social, parceria público-privada, desemprego e privatização,
além da reestruturação produtiva. No ano de 1994, a Lei Federal nº 8.984
institui no país o Sistema Nacional de Educação Tecnológica. Essa medida
anuncia a transformação das Escolas Técnicas Federais em Centros Federais
de Educação Tecnológica (CEFET) e abre caminho para que as Escolas
Agrotécnicas Federais sejam integradas a esse processo (SETEC, 2010).
As reformas educacionais conquistadas com a Lei n° 9.394 de 1996 (Lei
de Diretrizes e Bases da Educação), possibilitaram novos mecanismos para o
desenvolvimento da educação profissional. A LDBEN/96 dedica um capítulo,
com quatro artigos, para tratar das diretrizes gerais da Educação Profissional,
que receberam nova redação pela Lei n° 11.741 de 2008, exceto o seu artigo
40º que mantém a redação de 1996.
Nessa perspectiva, a partir de 1996, implementou-se uma reforma na
educação profissional, através do Decreto Federal n° 2.208 de 1997, que
regulamentou o parágrafo segundo do artigo 36º e o 39º a 42º da LDBEN, e
caracteriza o ensino profissional em três níveis: básico, técnico e tecnológico. o
Ensino Profissional passa a ser organizado de forma independente do Ensino
Médio, desvinculado do Ensino Básico, embora seja obrigatório sua conclusão
para obtenção do título de técnico.
Em 1997, foi regulamentado um plano emergencial para formação de
professores

para

Educação

Profissional

e

Tecnológica,

através

da

promulgação da Resolução CNE/CEB, n° 2/1997, por meios de programas
especiais de formação pedagógica. Destinados aos diplomados em cursos
superiores passam a ser concedidos direitos a certificado e registro profissional
equivalentes à licenciatura plena.
No século XXI ocorreram mudanças significativas na Educação
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Profissional. Entre os anos de 2003 a 2010, houve uma crescente expansão do
ensino profissional e tecnológico em nosso país. Segundo Delphino (2010, p.
191) foram autorizadas “[...] duzentas e quatorze novas unidades federais,
caracterizando uma ampliação de 150% do Parque Federal em oito anos [...]”.
Em 2004, o Decreto n° 2.208 de 1997 foi substituído pelo Decreto n°
5.154 de 2004, que também regulamentou o parágrafo segundo, do artigo 36º,
e os artigos 39º a 41º da LDBEN, trazendo de volta a possibilidade da
integração do Ensino Médio ao Ensino Médio Técnico, regulando a forma de
desenvolvimento da Educação Profissional, através da formação inicial e
continuada dos trabalhadores, da educação profissional tecnológica de
graduação e pós-graduação, além de outras formas de organização e de
ingresso na mesma. Fica estabelecida uma oferta de educação profissional
integrada, concomitante e subsequente ao ensino médio, podendo ser ou não
de forma integrada.
O Decreto n° 5.154 de 2004 também possibilitou e tentou propor
segundo Grabowski (2010) não mais uma educação profissional submetida ao
mercado, mas que se fundamentasse em uma proposta que articulasse
ciência, cultura e trabalho. A Câmara de Educação Básica do CNE, portanto,
atualizou as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e também
as Diretrizes para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, por meio da
Resolução CNE/CEB n° 1/2005, fundamentada no Parecer CNE/CEB n°
39/2004.
Em 2006, o Decreto n° 5.840, instituiu o Programa Nacional de
Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade e
Educação de Jovens e Adultos – PROEJA, onde as escolas de Ensino
Profissional assumam a responsabilidade de ofertar um programa específico
para a Educação Técnica de jovens e adultos, recebendo a partir de então o
público adulto que não estavam acostumadas.
A partir de 2008, foram criados os Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia, os mesmos são destinados a atuar de forma integrada e
ser referência regional, respeitando as relações de trabalho e educação. Em
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meio a tantas transformações que ocorreram na Educação Profissional, a rede
federal segundo Gabbi (2014, p. 46 e 47) [...] “enfrenta novos desafios e
estabelece como metas ofertar cursos de qualificação, ensino técnico, superior
e de pós-graduação, voltados para o desenvolvimento do atual mercado de
trabalho[...]”.
Aliada aos novos Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia,
sancionasse a Lei n° 11.741 de 2008, incorporando os dispositivos essenciais
do Decreto n° 5.154/2004, propôs significativas alterações na LDB, onde se
inseriu um capítulo da Educação Básica, e uma seção da Educação
Profissional Técnica de Nível Médio e de Educação de Jovens e Adultos,
devendo articular-se preferencialmente, com a Educação Profissional.
Em 2011, a Lei n° 12.513 de 2011 instituiu o Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), com a finalidade de
ampliar a oferta de Educação Profissional e Tecnológica dos trabalhadores
brasileiros.
A Educação Profissional, enquanto uma prática social, é uma realidade
condicionada, determinada e não condicionante de qualificação social para o
trabalho e o emprego (Manfredi, 2002) existe uma correlação entre as
mudanças do mundo do trabalho e os novos requisitos educacionais.
Atualmente pode se verificar que a escola técnica difere muito do contexto e
dos pretextos iniciais de sua criação, buscando atender os mais variados
públicos e classes sociais, com estreita relação ao desenvolvimento
socioeconômico e bem relacionado com transferência e democratização dos
avanços tecnológicos, conhecimento e informação, permitindo o acesso de
qualquer pessoa.
Quando aprofundamos as formas que vão assumindo as relações de
trabalho historicamente, examinando toda a natureza das contradições destas
relações, achamos um caminho para repensar a educação e o trabalho
(Frigotto, 2015), concluindo que a produção de conhecimento, a formação da
consciência crítica tem gênese nas relações sociais de trabalho e de produção.
A

Educação

Profissional

passa

a
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nortear-se

com

compromisso

no

desenvolvimento econômico, social e parceria escola-trabalho.
Por isso, os professores atuantes nessas escolas devem ter a
compreensão clara do histórico da escola de formação profissional, para que
velhos paradigmas formativos sejam superados e se promova uma educação
profissional que garanta uma formação omnilateral e emancipatória.
METODOLOGIA
Para

o

desenvolvimento

deste

artigo

realizou-se

uma

revisão

documental e de literatura, nas quais se procurou perceber os processos de
constituição e políticas públicas da Educação Profissional e Tecnológica, assim
como algumas discussões que tem permeado os estudos sobre tal modalidade
de ensino. A pesquisa se deu em livros que são base para a EPT, como Cunha
(2005), Manfredi (2002), Frigotto (1985, 1989, 2015), Saviani (1989, 2013),
Ciavatta (2013), Moura (2010) dentre outros que tratam da história da EPT,
bem como as discussões sobre a disputa da qual a EPT faz parte.
A abordagem metodológica deste trabalho segue a perspectiva
qualitativa. As abordagens Marconi e Lakatos (2010) e Gil (2008), dão
diretrizes para esta pesquisa. A pesquisa bibliográfica, para Gil (2008) permite
ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos mais ampla do que
aquela que se poderia pesquisar diretamente. Temos por objetivo colocar o
leitor em contato com o que já foi escrito sobre o assunto, através de uma
reflexão crítica, permitindo aprimorar os conhecimentos e explorar novas
ideias.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Espera-se que o mundo do trabalho avance em direção a relações de
trabalho mais justas, com formação de indivíduos autônomos que possam
atuar em um ambiente de geração de conhecimento. O trabalhador deve ter
conhecimento da tecnologia, ciência e dos processos necessários em sua
produção e a escola de formação profissional deve estar atenta a essas
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necessidades e à essa formação integral, para que os alunos atuem de forma
competente e ética.
Esse crescimento expressivo do número de instituições federais de
educação profissional e tecnológica, as novas possibilidades de atuação e as
propostas político-pedagógicas que surgem intrinsecamente desse processo
em que o caráter social é preponderante, levam a necessidade de um maior
cuidado com a preparação dos profissionais atuantes nestas Instituições.
Mostra-se a partir deste cenário, a necessidade de uma adequada formação de
professores

para

a

EPT,

onde

os

docentes

se

aproximem

das

problematizações da educação e trabalho e do vasto campo da educação
profissional.
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CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS SOBRE O MEIO AMBIENTE E AS
POLITICAS PUBLICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL BRASILEIRA
Cristiano Bittencourt dos Santos 1
Noemi Boer 2
Eixo 1 – Estado e Políticas Educacionais
RESUMO
Neste trabalho, apresenta-se um recorte histórico acerca das conferências mundiais sobre o
meio ambiente, organizadas pela Organização das Nações Unidas (ONU), bem como o
movimento dos países no cumprimento das determinações estipuladas nessas reuniões. De
modo específico, procurou-se descrever a gênese da discussão ambiental a partir de
Estocolmo à atualidade, bem como se estruturou a Política Nacional de Educação Ambiental
(PNEA), bem como sua articulação com os mecanismos legais que a respaldam. Assim, foi
possível perceber que a partir das determinações da ONU, a inserção da EA como na
educação básica, mostra-se como uma possibilidade efetiva para um trabalho de formação
crítica dos alunos como agente ativo na preservação do meio ambiente alinhando as
Conferências com as políticas publica para a EA. A discussão acerca da temática ambiental
depende do olhar histórico como compreensão dos processos pelos quais as sociedades de
consumo se construíram e como as conferências sobre o meio ambiente, aticuladas às
políticas ambientais podem corroborar para um novo olhar sobre o meio ambiente. Nesse
sentido a partir das grandes conferências, criaram-se os dispositivos legais nas nações que
integram e interagem com a ONU, bem como colocam em prática uma gama de ações capazes
de trazer para o terreno das escolas e instituições de ensino, o teor das discussões ambientais.
Acredita-se que desta maneira, a partir da compreensão evolutiva deste processo dialógico –
Conferências e Políticas públicas criam-se as bases de uma EA consistente e amparada por
dispositivos legais capazes de assegurar sua relevância no atual contexto de problemáticas
socioambientais.
Palavras-chave: Conferências ambientais. ONU. Politicas públicas. Educação ambiental.

INTRODUÇÃO
Olhar para a linha evolutiva das principais conferências sobre o meio
ambiente é acompanhar a evolução dos interesses e orientações da ONU em
relação ao meio ambiente e as políticas públicas para a educação ambiental
(EA). Tal compreensão nos leva a crer que a construção histórica das grandes
Conferências internacionais caminha para a instauração do conceito de
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sustentabilidade, considerado um ganho no campo epistemológico e práxico do
desenvolvimento, que insurge no contraponto do progresso e entre os
diferentes países.
O olhar evolutivo acerca das conferências mencionadas cumpre com a
função de propor um momento de reflexão a respeito da criação de dispositivos
legais capazes de oportunizar metas e objetivos globais voltados à preservação
ambiental e à legitimação da EA na atualidade. Vale lembrar que os rumos da
EA em muito foram influenciados pelo teor das pautas abordadas nessas
conferências.
Considera-se que a compreensão das necessidades das nações em
articular medidas, documentos e ações capazes de gerar a discussão a partir
da temática ambiental, busca resgatar meios para que os países consigam
minimizar os impactos ambientais. Nesse sentido, é que o estudo corrobora
para criar condições de refletir sobre as consequências das ações humanas
nas alterações e degradação do meio.
Quanto à metodologia, este artigo é de revisão bibliográfica que,
segundo Severino (2007), caracteriza-se pela busca por dados em fontes
secundárias. Para o autor, “uma pesquisa bibliográfica e documental é aquela
que se realiza a partir do registro disponível, decorre de pesquisas anteriores,
em documentos impressos, como livros, artigos, teses, etc.” (p.22). Quanto aos
objetivos a pesquisa pode ser considerada exploratória e descritiva. Segundo
Severino (2007, p. 123) esse tipo de estudo “busca apenas levantar
informações sobre determinado objeto, determinando assim um campo de
trabalho, mapeando as condições de manifestação desse objeto” e descritiva
por trabalhar apenas com coleta de dados bibliográficos.
Nessa perspectiva, tem-se por objetivo apresentar um recorte relativo à
evolução das conferências mundiais do meio ambiente, ponto fundamental
para a compreensão das políticas públicas para a educação ambiental
brasileira. Especificamente, procurou-se descrever a gênese da discussão
ambiental a partir de Estocolmo à atualidade, bem como se estruturou a politica
nacional de educação ambiental.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Nessa seção, a reflexão transcorre pelo campo teórico e corrobora para
uma melhor compreensão acerca da articulação Conferências internacionais e
Políticas públicas para a EA. Assim apresenta-se organizado em dois tópicos.
Primeiramente discorre-se a respeito das grandes conferências internacionais
sobre o meio ambiente e, na sequência, apresenta-se a política nacional de
educação ambiental.
AS GRANDES CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS SOBRE O MEIO
AMBIENTE
Ao longo da história da humanidade, sempre tiveram cientistas,
religiosos, artistas preocupados com a natureza. No entanto, os problemas
ambientais passaram a integrar, de forma efetiva, as agendas internacionais,
somente a partir da segunda metade do século XX. A questão ambiental
chama a atenção com a Conferência Científica sobre a Conservação e
Utilização de Recursos no ano de 1949, e com a Conferência sobre Biosfera,
realizada em Paris, em 1968. Como apontam os autores consultados, esses
eventos podem ser considerados o marco para o despertar da preocupação
ambiental, no âmbito das grandes agendas governamentais (ANDRADE;
TACHIZAWA; CARVALHO, 2000).
Todavia, as críticas a esse primeiro ensaio de conferências ambientais,
oportunizadas pela ONU, se estabeleceu apenas como medida a ser discutida
e pouco de suas resoluções chegaram a ser implementadas como políticas
governamentais em âmbito mundial. A literatura mostra que esses eventos
iniciaram uma série de reflexões acerca do futuro da humanidade e do Planeta.
Nesse sentido, vale lembrar a importância que teve para o período a
publicação do Relatório Limites do Crescimento, elaborado pelo Clube de
Roma e a Conferência das Nações Unidas Sobre o Meio Ambiente Humano,
realizada em 1972, em Estocolmo (DIAS, 2004).
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Essa Conferência se constituiu num reconhecido marco mundial, pois
teve como um dos grandes objetivos sensibilizar, no sentido de chamar a
atenção dos países sobre a importância da conservação ambiental como fator
fundamental para a manutenção da espécie humana e de qualquer forma de
vida. Também, é pertinente esclarecer que no contexto inicial da Conferência
de Estocolmo, ainda existia um conceito equivocado de natureza entendida
como uma fonte inesgotável de recursos para servir ao homem. Essa herança
antropocêntrica, presente na maneira do homem relacionar-se com o meio foi
uma das causas que, nos últimos três séculos, alimentaram a ideia de
exploração incomensurável das forças da natureza (DIAS, 2004; SAUVÉ,
2005).
O que se pode perceber é que, na essência da Conferência de
Estocolmo, o foco das discussões centrou-se nas relações que o homem
estabelece com o meio ambiente e nos impactos gerados pelas ações
humanas. Problemáticas contextualizadas como a escassez da água nos rios,
lagos e nascentes, a inversão térmica e o aceleramento das catástrofes
ambientais chamaram a atenção da ONU, para a necessidade de se rever a
relação homem – sociedade - e meio ambiente Contudo, a partir dessa
Conferência, foi possível pensar uma prática pedagógica capaz de refletir a
situação das problemáticas referentes ao meio ambiente, por meio da EA. O
que de fato se deve à Conferência de Estocolmo é a adesão a uma política
internacional que abraçasse a temática ambiental em todas as nações. Nesse
sentido, nasce o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(PNUMA), bem como uma recomendação para a criação do Programa
Internacional de Educação Ambiental (PIEA) (ANDRADE; TACHIZAWA;
CARVALHO, 2000).
Outras contribuições posteriores insurgem no cenário internacional no
ano de 1975, com a Conferência de Belgrado, situada na extinta Iugoslávia e
deixou como documento base uma Carta que merece considerações: Nessa
carta, fica clara a necessidade dos cidadãos aderirem a ideia da construção de
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um modelo de desenvolvimento que perpassa pela educação e pelos sistemas
educacionais (DIAS, 2004).
Como é possível acompanhar, a cada conferência novas reivindicações
e outros olhares são alinhados. Na sequência, discute-se a relevância da 3ª
grande conferência da ONU, realizada em 1977, na cidade de Tbilisi, Geórgia.
A Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, fortemente
inspirada na Carta de Belgrado, elaborou princípios, estratégias e ações
orientadoras que são adotados mundialmente até os dias atuais e sinalizam
como marco da criação de diretrizes para o fazer educacional ambiental (DIAS,
2004).
A Declaração de Tbilisi, de 1977, ratificou as orientações das
conferências anteriores, entendendo que a EA é resultado de diferentes
conhecimentos e experiências educacionais, deve então, ser adotado um
enfoque global enraizado numa ampla base interdisciplinar (DIAS, 2004). A
partir dos princípios dessa Declaração, a EA deverá preparar o indivíduo por
meio da compreensão dos principais problemas do mundo contemporâneo.
Dessa forma, proporcionar aos indivíduos e a sociedades, conhecimentos
necessários para desempenhar uma função ativa que vise melhorar a vida e
proteger o ambiente (DIAS, 2004).
Outro documento de relevância é o Relatório Brundtlandt, que no Brasil
ficou conhecido como “Nosso Futuro Comum”. Esse Relatório foi elaborado, no
ano de 1987, pela Comissão Mundial para o Desenvolvimento e Meio Ambiente
(CMMAD), órgão criado pela ONU para refletir e apontar caminhos para um
desenvolvimento sustentável.
Barbieri (2004) explica que esse Relatório introduz uma discussão
acerca da relação entre desenvolvimento e meio ambiente. Segundo o autor,
dessa

aproximação

desenvolvimento

insurge

no

cenário

sustentável,

por

ser

ambientalista

caracterizado

por

a

expressão
atender

as

necessidades do presente sem o comprometimento das gerações futuras,
assegurando assim a vida em sua plenitude. Pensar em desenvolvimento
sustentável para Frey e Camargo (2003) é garantir que os recursos naturais
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possam ser extraídos de forma racional e sustentável, garantindo para as
gerações futuras as condições mínimas para que o meio ambiente seja
protegido e preservado, uma vez que já era fato que os recursos naturais estão
se esgotando.
Jacobi (1999) apresenta uma crítica ao Relatório Brundtlandt, uma vez
que este nasce para atender os acordos entre economia e meio ambiente.
Como o documento é fruto de discussões de organismos da ONU, apenas
apresentam os problemas, suas causas e efeitos, mas não assume posição em
proposições capazes de frear ou diminuir os impactos da ação do homem no
ambiente. Nesse sentido, a crítica centra-se na necessidade em pensar o meio
ambiente com uma perspectiva ética não atrelada ao desenvolvimento
econômico e sim preocupada em novas maneiras de nos relacionarmos com o
ambiente.
Por outro lado, os países que assinaram o Relatório Brundtlandt se
comprometeram em alcançar metas e diminuir drasticamente os impactos de
seu

desenvolvimento

econômico,

especialmente

os

países

em

desenvolvimento por terem sua economia centrada na industrialização. O que
de fato se pode observar é que existem esforços de inúmeras nações para
compreender que a maneira como nos relacionamos com o meio ambiente,
passa pela descoberta da sustentabilidade como alternativa capaz de
assegurar a vida em no planeta (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991).
Uma síntese dos principais eventos internacionais relativos ao meio
ambiente, encontra-se representada na Figura 1, a seguir.
Figura1 – Linha do tempo das principais Conferências sobre o Meio Ambiente.
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Após duas décadas da Conferência de Estocolmo, a ONU retoma para si
a discussão ambiental que culmina com a realização II Conferência das
Nações Unidas Sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento – a Rio 92, como
ficou conhecida. Todavia, durante as décadas que antecederam a conferência
no Rio de Janeiro, houve o apogeu da discussão ambientalista no Brasil, como
mostra Barbieri (2004). Esse autor considera que a Rio 92 foi, sem dúvida, a
Conferência que teve a maior adesão dos países que somaram 178 nações
convergindo com a discussão em pauta.
Os representantes desses 178 países participaram da Cúpula da Terra e
assinaram documentos importantes que marcam o período mais atual em
termos de discussão ambientalista. Dentre as discussões e seus respectivos
documentos, merecem destaque a Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio
Ambiente e o Desenvolvimento, a Convenção sobre Mudanças Climáticas ou
Convenção do Clima, a Convenção da Biodiversidade e a Agenda 21, o
principal documento produzido e assinado na Rio-92 (BARBIERI, 2004).
Como pode-se perceber, com o passar de duas décadas, as
problemáticas ambientais como a poluição, o desmatamento, a escassez da
água e as questões referentes à emissão de gases, estiveram presentes nas
mesas de discussões na tentativa de criar acordos internacionais capazes de
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frear a aceleração da degradação ambiental. Jacobi (1999) acrescenta que a II
Conferência da ONU representou o primeiro grande passo de um longo
processo de entendimento entre as nações sobre as medidas concretas,
visando reconciliar as atividades econômicas com a necessidade de proteger o
planeta e assegurar um futuro sustentável para todos os povos, portanto, essa
foi a grande mensagem da Conferência Rio- 92.
A

Agenda

21,

um

importante

e

complexo

documento

com

aproximadamente 800 páginas de orientações, discrimina as especificações
para os diferentes níveis de atuação do cenário macro para o micro, do
internacional ao organizacional, ou seja, o que compete às nações e o que se
destina para as organizações menores como os sindicatos, empresas,
Organizações Não Governamentais (ONG’s), instituições de ensino e pesquisa.
Os temas presentes neste documento são variados e discursam sobre os
assentamentos e ocupações humanas, a problemática da pobreza, a
desertificação, a escassez de água doce, a poluição dos oceanos, e outras
questões socioambientais presentes em diversos relatórios, protocolos e outros
documentos elaborados durantes décadas pela iniciativa da ONU (BARBIERI,
2004).
Outro documento internacional que merece atenção é a Carta da Terra,
aprovada pela UNESCO em março de 2000 e divulgada pelo The Earth Charter
Iniciative, no mesmo ano. O documento prega uma unidade de entendimento
das questões globais, referentes à manutenção da vida em nosso planeta, que
é constituído de diferentes e múltiplas culturas, mas todas devem reconhecerse como “uma família humana e uma comunidade terrestre com destino
comum [...]” (UNESCO 2000 apud JUNGES, 2010 p. 121).
A evolução das discussões também encontrou terreno fértil para a
discussão ambiental na reunião que ficou conhecida como Rio+20, remetendo
justamente às duas décadas decorridas de um dos maiores eventos mundiais
que o Rio de Janeiro já sediou: a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente e o Desenvolvimento, mais conhecida como Rio-92 que se tornou
referência para todos os que acreditam que o desenvolvimento pode ser
125

sustentável e que se preocupam com as condições de sobrevivência futura no
planeta,

dentre

seus

objetivos

destacam-se:

a

missão

de

renovar

compromissos com o desenvolvimento sustentável em meio a urgências
ambientais, sociais, econômicas e políticas que entravam a definição de metas
para evitar degradação do meio ambiente (CÚPULA DOS POVOS, 2012).
Nesse sentido, acredita-se que a sensibilização ambiental somente
ocorrerá se a EA se tornar uma prática efetiva, sistemática e mediada por
profissionais formados em um processo ético, capaz de experimentar ações
que corroborem para a busca de uma educação de abordagem práxica.
A POLITICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
A política nacional de educação ambiental, uma das grandes heranças
das conferências sobre o meio ambiente, traz para os documentos que
legitimam a EA os pressupostos de Estocolmo, em 1972 e de Tbilisi, 1977. A
relação entre desenvolvimento e meio ambiente foi à base de um novo conceito
denominado desenvolvimento sustentável, que surgiu na tentativa de dar um
novo direcionamento às questões planetárias (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991).
Outra particularidade é que, de acordo com a Constituição Federal de
1988, artigo 225, inciso VI, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo - se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988).
Em decorrência dos preceitos constitucionais de 1988, a década de
1990 foi de ajustes da toda a legislação brasileira. A Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB), nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, estabelece
que na formação básica seja assegurada a compreensão do ambiente natural e
social; que os currículos do Ensino Fundamental e Médio contemplem o
conhecimento do mundo físico e natural; que a Educação superior deve
desenvolver o entendimento dos er humano e do meio em que vive; que a
preparação para a cidadania é uma das finalidades da educação (BRASIL,
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1996). Entende-se, aqui, que esses aspectos apontados pela LDB convergem
com os princípios da EA.
No campo da EA, fica estabelecida a Política Nacional de Educação
Ambiental por meio da Lei 9.795/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.281 de
26 de junho de 2002 (BRASIL, 2002). O principal objetivo dessa lei foi o de dar
condições para a efetivação da EA como um processo contínuo pelo qual os
indivíduos e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos,
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e
sua sustentabilidade como prevê o Art. 1º da lei (BRASIL, 1999).
O enfoque humanístico, democrático e participativo; a concepção de
meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o
meio natural, socioeconômico e cultural, sob o enfoque da sustentabilidade; o
pluralismo

das

concepções

pedagógicas,

na

perspectiva

da

inter

e

transdisciplinaridade; e a vinculação ética à educação e práticas sociais, são
princípios básicos para a EA previsto na referida lei (BRASIL,1999). No
entanto, a experiência profissional e as práticas de EA que se tem observado
em diferentes contextos educativos, ainda estão longe de atingir esses
princípios, em particular, a questão da inter e transdisciplinaridade.
Ainda, no campo da EA, o Ministério da Educação, divulgou diversos
documentos na década de 1990, entre eles, os Parâmetros Curriculares para o
Ensino Fundamental (PCNs), Temas Transversais (BRASIL, 1998). Nesse
documento de orientação à educação nacional, o meio ambiente, juntamente
com ética, pluralidade cultural, saúde, orientação sexual e, trabalho e consumo,
integra

os

conteúdos

para

serem

trabalhos

na

transversalidade

e

interdisciplinaridade dos currículos.
Essas duas dimensões, transversalidade e interdisciplinaridade, diferem
entre si, mas complementam-se na prática pedagógica. Ambas fundamentamse na crítica de uma concepção de conhecimento em que toma a realidade
como um conjunto de dados estáveis e “apontam a complexidade do real e a
necessidade de se considerar a teia de relações entre seus diferentes e
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contraditórios aspectos” (BOER; MORAES, 2006, p. 294). Em síntese, a
interdisciplinaridade refere-se à abordagem epistemológica dos objetos do
conhecimento, questiona a segmentação e a visão compartimentada das
disciplinas. A transversalidade, diz respeito à dimensão didática, isto é, à
possibilidade de estabelecer-se,

na prática

educativa,

relações entre

conhecimentos sistematizados e questões da vida real (BRASIL, 1998; BOER;
MORAES, 2006).
Assim as reflexões sobre o histórico da Educação Ambiental, busca
compreender

alguns

aspectos

presentes

na

legislação

ambiental

e

educacional. A Resolução n. 2, de 15 de junho de 2012, do Conselho Nacional
de Educação, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Ambiental (BRASIL, 2012), reafirma os dispositivos que constam na
Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988); na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB) (BRASIL, 1996); na Lei nº 9.795 que institui a
Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) e dá outras providências
(BRASIL, 1999).
Diretrizes Nacionais Curriculares para a Educação Ambiental (DCN)
entendem que o atributo “ambiental” se constitui em um elemento estruturante
que demarca um campo político de valores e práticas pedagógicas de caráter
emancipatório capaz de promover a ética e a cidadania ambiental (BRASIL,
1012). Essa abordagem fica estabelecida nos princípios da EA, em
consonância os objetivos da PNEA, quais sejam:
I - totalidade como categoria de análise fundamental em formação,
análises, estudos e produção de conhecimento sobre o meio
ambiente; II - interdependência entre o meio natural, o
socioeconômico e o cultural, sob o enfoque humanista, democrático e
participativo; III - pluralismo de ideias e concepções pedagógicas; IV vinculação entre ética, educação, trabalho e práticas sociais na
garantia de continuidade dos estudos e da qualidade social da
educação; V - articulação na abordagem de uma perspectiva crítica e
transformadora dos desafios ambientais a serem enfrentados pelas
atuais e futuras gerações, nas dimensões locais, regionais, nacionais
e globais (BRASIL, 2012, p. 3-4).

Considera-se que os princípios norteadores da EA são essenciais à
compreensão dos conceitos, das práticas que norteiam este fazer e para a
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instauração de uma visão de ética planetária como produto dessa modalidade
de ensino.
Desde a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispões sobre a
Política Nacional do Meio Ambiente, no inciso X do artigo 2º, estabelece que a
EA deve ser ministrada em todos os níveis de ensino (BRASIL, 1981). A
Constituição de 1988, a PNEA e as DCN para Educação Ambiental,
corroboram essa determinação. Em termos práticos, as DCN determinam, no
artigo 8º, que a EA “como prática educativa integrada e interdisciplinar,
contínua e permanente em todas as fases, etapas, níveis e modalidades, não
devendo como regra, ser implantada como disciplina ou componente curricular
específico” (BRASIL, 2012, p. 3, grifo nosso). O parágrafo único do artigo 8º
faculta a criação de componente curricular específico em cursos de graduação,
programas de pós-graduação e de extensão.
Os aspectos abordados nesse artigo não esgotam a reflexão necessária
à compreensão de que a PNEA pode ser pensada como uma das ações
materializadas a partir das grandes Conferências Internacionais sobre o meio
ambiente, realizadas a partir das últimas décadas do século XX. As DCNs e
PNEA corroboram, dessa maneira, para assegurar, em âmbito nacional, o
cuidado com o meio ambiente e a efetivação da educação ambiental formal e
não formal. Isso está de acordo com o que esclarece Nussbaum (2015) a
respeito da complexidade das relações e das problemáticas que orientam o
ensino o desenvolvimento econômico, político e social. A autora estabelece o
nexo da formação-cidadã como base das democracias modernas no contexto
da economia mundial o que vem reforçar a necessidade do desenvolvimento
sustentável, preconizado pela ONU. Adverte, ainda, que estamos numa crise
mundial que ultrapassa o aspecto econômico a qual denomina de crise
silenciosa do ensino. Propõe que no ambiente escolar pode-se começar a
formar

cidadãos

democraticamente,

respeitando

seu

ponto

de

estimulando a sua responsabilidade e promovendo o pensamento crítico.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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vista,

Apresentar um recorte relativo à evolução das conferências mundiais do
meio ambiente, ponto fundamental para a compreensão das políticas públicas
para a educação ambiental brasileira se constituiu no objetivo central desse
estudo.
Em relação às conferências internacionais, o Brasil como membro que
ocupa uma cadeira na ONU, adere e coloca em prática as determinações
normativas capazes de dialogar com a exigência pela obrigatoriedade da EA
nos processos educativos. Insere, pela primeira vez na história do país, um
capítulo sobre o meio ambiente, na Constituição Federal de 1988. Contempla a
dimensão ambiental na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de
1996. Em 1998 elabora os Parâmetros Curriculares Nacionais, documento de
orientação às escola para trabalhar o meio ambiente como tema transversal ao
currículo. Institui, em 1999, a Política Nacional de Educação Ambiental que, em
2002 é regulamentada. Por fim, para consolidar a efetivação da educação
ambiental no ensino formal, em 2012, são publicadas as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Ambiental que têm a obrigatoriedade de serem
observadas por todas as instituições educacionais do país.
Portanto, foi possível perceber que a partir das determinações da ONU,
a inserção da EA na educação básica, mostra-se como uma possibilidade
efetiva para um trabalho de formação crítica dos educadores e educandos
como agentes atuantes e transformadores da realidade ambiental e sua
acelerada degradação.
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo apresentar e analisar os dados relacionados a uma pesquisa no
município de Alvorada, buscando conhecer a realidade da oferta e demanda de Educação
Infantil, de acordo com a legislação vigente, proporcionando um estudo da Educação Infantil
neste município, conforme dados da pesquisa “Monitoramento sobre a efetivação da Emenda
Constitucional 59/09- Obrigatoriedade de Matrícula na pré-escola” através dos dados coletados
no período de 2012-2015. 4Procurou-se focar nessa análise as metas do Plano Nacional de
Educação 2014/2024 (PNE). A importância de investimentos e acompanhamento das políticas
públicas educacionais torna-se evidentes nessa cidade. Foram utilizados os dados estatísticos
disponíveis em fontes como o Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa (INEP), do Tribunal
de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE/RS). Os sites oficiais, onde constam
informações sobre o município serviram de fontes para a realização de pesquisas conforme o
desempenho do mesmo em sua caminhada econômica, política, cultural e social, como:
Prefeitura Municipal de Educação, Câmera de Vereadores e Secretaria Municipal de Educação.
Os dados analisados mostraram que ao longo da sua trajetória aqui analisada, este município
apresenta um déficit histórico na educação infantil. As vagas para essa etapa geralmente eram
adquiridas através de convênios com instituições que forneciam este serviço. Em 2012, A
SMED, com o intuito de atender a população, focando na ampliação da educação infantil
continua reorganizando os espaços físicos de toda a sua rede pública, visando a qualificação e
a expansão de recursos em consonância com a nova legislação. A partir de 2013 a prefeitura
fomentou políticas educacionais que priorizaram os processos de inclusão e ampliou
os
recursos aplicados à rede conveniada mas ainda assim destacam-se o distanciamento com
relação aos dispositivos legais vigentes e a realidade do município em estudo.
Palavras-chave: Oferta e Demanda. Educação Infantil. Legislação.

INTRODUÇÃO
O objeto de estudo deste trabalho se utilizou de dados da pesquisa
“Monitoramento de Políticas Públicas para a Educação Infantil no Rio Grande
do Sul: estudo sobre a implementação da Emenda Constitucional 59/09 obrigatoriedade de matrícula na pré-escola” coletados no período entre 2012 e
Pedagoga Especialista em Inclusão Escolar e Docência na Educação Infantil – UFRGS;
Professora da Pré-escola da Prefeitura Municipal de Alvorada. E-mail: profmari@ymail.com
2
Pedagoga – IERGS; Professora Séries Iniciais Estado do RS. Email:claudiaWurmb@hotmail.com
3 Pedagoga-ULBRA; Pós em Coordenação e Supervisão– ULBRA; Professora Séries Iniciais
Prefeitura Municipal de Alvorada RS. E-mail: vdausacker@openmailbox.org
4 Os dados apresentados neste artigo encontram-se no Relatório Parcial da Pesquisa indicada
na referência deste artigo. (FLORES, 2015a).
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2015, que teve como objetivo analisar o impacto dessa Emenda em sete
municípios da região metropolitana de Porto Alegre\RS.
Neste artigo, que tem a oferta da Pré-escola do município de Alvorada
como tema, foram analisados dados estatísticos Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatísticas (IBGE), do Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa
(INEP) e do

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS)

referentes ao período de 2005 a 2015 e avançamos até o ano de 2016 no que
se refere às políticas de oferta criadas pelo município.
O presente artigo inicia pela fundamentação teórica, na qual foi
considerado o ordenamento legal vigente para a Pré-escola e o artigo trás
autores que contribuem para fundamentar o direito educacional das crianças
com idades de quatro e cinco anos, destacando-se (ROSEMBERG, 2009; R.
CAMPOS, 2010; FLORES, 2015; GONÇALVES, 2016;).
A metodologia da pesquisa utilizada neste artigo se caracteriza como
uma pesquisa qualitativa em educação do tipo estudo de caso, na medida que
é o que mais se adéqua à demanda que visa constatar as variáveis que
interferem no resultado (DEUS, CUNHA, MACIEL, 2010). O estudo de caso
envolveu o planejamento do que seria investigado, exigiu coleta de dados, a
partir dos dados censitários e educacionais do município disponibilizados pelo
INEP, as Radiografias do TCE-RS e o que estava disponível nos sites
institucionais do município e, posteriormente, em posse dos mesmos, foi
possível realizar as análises. O artigo inicia com a contextualização do
município de Alvorada, depois apresenta as políticas de oferta da pré-escola
realizadas pelo município, analisando a evolução da matrícula, a taxa de
atendimento e a dependência administrativa da vaga. A análise dos dados
evidenciou as singularidades na oferta da Pré-escola deste município, a
expansão das vagas de forma lenta e gradual. Em relação à dependência
administrativa dessas vagas, foi observada uma expansão praticamente
duplicada na oferta privada na comparação com a dependência administrativa
municipal, evidenciando a ausência do poder público na disponibilização da
oferta de vagas na Pré-escola do município.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A educação de crianças a partir dos quatro anos de idade é um direito a
ser garantido pelo Estado. Para isso, a Emenda Constitucional 59/09 deu nova
redação ao inciso I do art. 208 da Constituição Federal de 1988 de forma a
prever a obrigatoriedade do ensino de quatro a dezessete anos, como segue
“educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos
de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não
tiveram acesso na idade própria.” (BRASIL, CF/88, Art. 208, Inc.I) A oferta da
Pré-escola também é reconhecida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, Lei nº 9394\96 (LDBEN) que orienta a faixa etária dos 4 e 5 anos
como Pré-escola. E também a Lei nº 11.114\2005 que altera os artigos: 6º, 30º,
32ª e 87º da LDBEN, com o objetivo de tornar obrigatório o início do ensino
fundamental aos seis anos de idade. Esse ordenamento legal vigente subsidiou
as análises das políticas públicas municipais de oferta para a Pré-escola, que
se encontra em sua totalidade como responsabilidade dos municípios.
O Plano Nacional de Educação (PNE) é um plano de Estado que
determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional dos
próximos dez anos, para a garantia do direito a educação básica com
qualidade, e que assim promovam a garantia do acesso, à universalização do
ensino obrigatório, e à ampliação das oportunidades educacionais, à redução
das desigualdades e à valorização da diversidade, caminhos imprescindíveis
para a equidade. Trata também da valorização dos profissionais da educação
propõe estratégias para que as metas sejam atingidas. (MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO, 2017)
Dessa forma, a Lei 10.172/01 criou o PNE 2001- 2010, estabelecendo
que no prazo de cinco anos (metas intermediárias) e dez anos (metas
decenais) deveria ser alcançado, o atendimento a 60% e a 80% das crianças,
respectivamente, até o final da sua vigência. Posteriormente a Lei 13.005/14
aprova o PNE 2014-2024, sem metas intermediárias, confirma a disposição
constitucional relativa à universalização da matrícula escolar na pré-escola.
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Especialistas da área da educação infantil chamam a atenção para os
problemas que decorrem da nova legislação, destacando a obrigação do
provimento da educação infantil pelo Estado, focando na obrigatoriedade da
frequência das crianças de quatro-cinco anos na pré-escola, o que rompe com
o direito das famílias de escolherem por matricularem ou não suas crianças
nesta etapa educativa e também o questionamento das condições em que o
município apresenta para desempenhar e oferecer com qualidade, essa
demanda de extrema importância. (ROSEMBERG, 2009)
Este artigo dialoga com as concepções de Rosemberg (2009) R.
Campos (2010) e Flores (2015a), na perspectiva da oferta educacional como
responsabilidade do Estado com supervisão e acompanhamento pelo seu
respectivo sistema de ensino. Considerando que a Pré-escola é direito rege
tanto os termos da Constituição Federal de 1988, como também os dois Plano
Nacional de Educação, a lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBEN), o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a Política Nacional de
Educação Infantil (Brasil, 2006), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil (BRASIL, 2010a) e, mais recentemente, a Lei 12796/2013, lei
que torna obrigatório e gratuito o atendimento educacional de 4 a 17 anos.
METODOLOGIA
A metodologia de pesquisa utilizada foi uma pesquisa quali-quantitativa,
(André, 2013), que auxiliou na organização dos dados sobre a oferta da Préescola no município de Alvorada\RS disponíveis em sites oficiais, para
entender o contexto e as singularidades deste município. O estudo de caso foi
a abordagem metodológica que auxiliou ao permitir uma investigação
propiciando uma compreensão mais aproximada à realidade do município. O
período investigativo aconteceu entre os anos de 2005 a 2015, analisando os
dados

estatísticos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE),

do Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa (INEP) e das Radiografias
realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS)
e também avançamos até o ano de 2016 no que se refere às políticas de oferta
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criadas pelo município. Este período foi escolhido com o objetivo de evidenciar
a trajetória da oferta de vagas no município anterior a EC 59\09, com os últimos
dados disponíveis no portal de consulta à matricula do INEP. E também
analisar o desempenho do município á luz das Metas dos Planos Nacionais de
Educação. E por último analisar a trajetória de evolução da oferta de vagas nas
dependências administrativas existentes, demonstrando a tendência de cada
período investigado e política de oferta proposta.
APRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALVORADA
A cidade de Alvorada está situada a 16 km da Capital, possui uma área
territorial de 71,31 Km², sua população é de 195.673 habitantes com 100% da
população sendo urbana (2010). Emancipou-se de Viamão com a Lei Estadual
n° 5026, em 17 de setembro de 1965. A cidade caracteriza-se por ser
acolhedora, pois recebe cidadãos de várias regiões, sua população destaca-se
por ser uma das mais populosas da região e pela sua carência econômica.
(PREFEITURA DE ALVORADA, 2015).
O município de Alvorada possui o produto Interno Bruto (2013) de
R$1.992.341.693,00; a receita de impostos per capta é de 645,15 e a renda
média domiciliar per capta (2010) é de R$587,84. O grau de concentração da
renda desse município é de 0,4547(2010) de acordo com o Coeficiente de Gini
(2000). (TCE/RS, 2015).
O período histórico deste artigo 2005-2016 acompanha três gestões
administrativas. A primeira gestão foi administrada pelo Prefeito João Carlos
Brum do Partido Trabalhista do Brasil (PTB), se reelegendo para a gestão de
2009-2012. (PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA, 2016). Na gestão
2013-2016, a última no período desta pesquisa, foi sob a administração do
Prefeito Sérgio M. Bertoldi do Partido dos Trabalhadores (PT). (GONÇALVES,
2016)
A Câmara Municipal de Vereadores destaca fatores responsáveis pelo
baixo desenvolvimento do município que são responsáveis pela construção do
seu perfil: A ocupação irregular do espaço urbano; altas taxas de crescimento
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populacional; formação da mão de obra despreparada para os setores mais
dinâmicos e de maior valor agregado; como podemos observar nesse destaque
da Câmara Municipal de Vereadores:
Esta situação forma um perverso ciclo vicioso: a população sem
renda não paga os impostos, sem recurso o município o não melhora
sua infraestrutura, sem infraestrutura não há vantagens locacionais
para empreendimentos mais dinâmicos, sem empregos não há
geração de renda, sem renda... A falta de dinamismo econômico
produziu também uma incapacidade correlata para representação da
comunidade que até hoje não conseguiu forjar identidade política
própria e necessária para eleger representantes junto ao parlamento
estadual e federal. Sem poder de pressão, ficou debilitada também a
posição do Município para disputar verbas federais e
estaduais.(CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, 2017)

A população do município de Alvorada possui uma taxa de 0,77% de
analfabetismo, menor taxa em relação à média estadual que é 0,99%. (TCE
RS). A taxa de analfabetismo é de 6% e indica que 54,9% das pessoas que
vivem na cidade não concluíram o ensino fundamental, apenas 17% tem o
ensino médio e os que cursam curso superior são apenas 5,7%.(Proposta EcoPolítico Pedagógica -2009)
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica (LDBEN, 9394\96)
especifica que é dever do estado possibilitar a educação pública e gratuita para
todos, entretanto, os dados do município de Alvorada mostram uma realidade
diferente conforme apontamentos do TCE\RS. Segundo a Radiografia do
TCE/RS/2011, o município contava, em 2010, com 6.287 crianças com idades
entre 4 e 5 anos. Segundo dados do IBGE, neste município, 19,82% do total
das crianças se encontram em situação de miséria e integram famílias com
rendimento mensal per capta de até R$140,00 e 2,49% integram famílias sem
rendimento mensal (IBGE, 2010).
No estudo do TCE sobre a situação econômica das crianças de 0 a 5
anos no Rio Grande do Sul, foi identificado que as famílias que têm uma
distribuição da renda mensal muito inferior tem mais filhos: “O Censo
Demográfico comprova que as famílias em situação de pobreza têm maiores
números de filhos, tornando indispensável à ação do poder público no acesso à
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educação às crianças de 0 a 5 anos.”( TCE/RS, 2015, p. 10). Essa situação é
uma das singularidades da população de Alvorada.
Fragilidade das Políticas Públicas: a rapidez do crescimento
populacional, aliada a baixa renda originária da população local e a
estrutura
tributário-administrativa
centralizadora
do
país,
consolidaram o Poder Executivo Municipal como um organismo
extremamente frágil para alavancar e promover o desenvolvimento
socioeconômico local através de políticas públicas compensatórias
(redes de infraestrutura, apoio empreendedores, etc...), prova disso
são os níveis de inadimplência fiscal extremamente altos (85% no
caso do IPTU) e as deficiências crônicas de infraestrutura. (CÂMARA
MUNICIPAL DE VEREADORES, 2017)

No período desta pesquisa, houve registros de ausências de oferta da
etapa Pré-escola na dependência administrativa municipal, o que agravou
ainda mais a situação do município de Alvorada diante das metas dos Planos
Nacionais de Educação, no monitoramento da oferta do TCE\RS e distanciando
ainda mais o Município de conseguir efetivar a matrícula obrigatória de crianças
de quatro e cinco anos na pré-escola até o ano de 2016, como estabelece a EC
nº59/09.
Segundo site oficial do município, Alvorada tem 27 Escolas Municipais
de Ensino Fundamental (EMEF); 26 escolas conveniadas de Educação infantil;
02 escolas particulares que oferecem educação infantil. (Prefeitura de
Alvorada, 2015). O TCE/RS (2015) indica que no ano de 2015 o município
oferece a etapa Pré-escola em 11 EMEF’S, resultando num total de 22 turmas
e 50 docentes.
Na proposta Eco-Político Pedagógica do Município (2009) mostra a
oferta de atendimento infantil para 1.049 crianças, oferecido pelas creches
conveniadas, como uma política pública de oferta, as creches conveniadas
recebem merenda escolar, apoio financeiro e contribuição no plano políticopedagógico. Essa oferta realizada é resultado dos convênios que envolvem os
programas RECREAR, PMEI e CRESCER (Proposta Eco-Político Pedagógica 2009)
No ano de 2012 a Câmara Municipal de Alvorada determinou através da
Lei 2.511/12, a criação da Creche Municipal no âmbito do município,
entretanto, apenas no dia 28 de março de 2016, que a primeira escola
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Municipal começou o atendimento às crianças. Esta escola atende 107
crianças na faixa-etária da Pré-escola. (PREFEITURA DE ALVORADA, 2017)
O município firmou convênio como Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE), no ano de 2011 iniciou o compromisso municipal com
vistas à construção de unidades de educação infantil a partir do Programa
Proinfância a partir do cadastramento de Programa Federal Pró-infância.
Segundo o Plano Municipal de Educação, nos anos de 2013 até 2015 o
cadastro foi ampliado de cinco para 15 escolas, atingindo uma demanda de
1.396 vagas.
De acordo com a radiografia de 2015 do TCE\RS o município de
Alvorada apresenta demanda de 4.758 vagas para a faixa etária da Pré-escola
e desde o inicio do monitoramento deste município, a taxa de atendimento de
matrículas oscila entre 15% e 20%. Fato diferente com o que as radiografias
mostram no panorama geral do Estado:
“A atuação do TCE\RS nesse seara vem apresentando resultados
positivos. Em 2008, o Estado ocupava a 19ª posição em termos de
taxa de atendimento de matrículas na Educação Infantil, avançando
em 2015 para a sétima posição.” (TCE\RS, pag.12, 2015)

Em Alvorada, a implementação do novo Ensino Fundamental de nove
anos de duração com ingresso aos seis anos de idade começou efetivamente
no ano de 2007, um ano após a lei entrar em vigor. A Lei nº 11.114 de 16 de
maio de 2005, altera os artigos da LDB, 9394\96, com o objetivo de tornar
obrigatório o início do Ensino Fundamental aos seis anos de idade. Esta
normativa também vai refletir nos dados analisados sobre a oferta, pois as
crianças de seis anos que, na época, era da pré-escola passou a ser público do
primeiro ano do Ensino Fundamental.
Alvorada criou recentemente o seu Sistema Municipal de Ensino
conforme a Lei nº 3002, de 22 de junho de 20165, que compreende a
Secretaria Municipal de Educação; Conselho Municipal de Educação; Conselho
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Municipal de Alimentação Escolar; Conselho de Acompanhamento e Controle
Social do FUNDEB; Instituições de Educação Infantil e Ensino Fundamental,
mantidas e administradas pelo poder Público Municipal; Instituições de
Educação Infantil, creches e pré-escolas criadas e mantidas pela iniciativa
privada com fins lucrativos e por último, Instituições de Educação Infantil,
creches e pré-escolas criadas e mantidas pela iniciativa privada sem fins
lucrativos, comunitárias, confessionais e filantrópicas. (ALVORADA. Lei nº
3002\22\06\2016)
De acordo com publicações no site da Prefeitura, uma das grandes
preocupações da Administração Municipal de Alvorada refere-se às questões
que envolvem as crianças de 0-5 anos. No caso específico de nosso Município,
este atendimento, infelizmente, não acompanhou a média de crescimento
desta política no estado e nem no país. Nos últimos anos, analisando os dados
da oferta o que foi investido na educação infantil foi insuficiente, como mostra a
seção seguinte:
PRÉ-ESCOLA EM ALVORADA/RS
Analisando os dados coletados no TCE/RS, o município de Alvorada
ocupa uma posição preocupante no ranking de oferta da Pré-escola, o
município além de finalizar o período histórico desse artigo distante para
alcançar as metas do 2014/2024 (PNE), também apresentou uma diminuição
significativa na oferta da etapa pré-escola. O número de vagas a serem criadas
na pré-escola até 2016, para atender à EC 59/09, de acordo com a projeção do
TCE/RS, seria de 4.830 vagas. Contudo, na série histórica analisada, as
políticas de ofertas foram pouco eficaz para ampliar a oferta da pré-escola, não
gerando a expansão de vagas, o que significou uma dívida social enorme para
a população do município.
Diante da importância da Educação Infantil para as crianças, suas
famílias e para a sociedade em geral, na medida em que, com a
melhoria da educação, diferentes problemas sociais são minorados, o
Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul (TCE-RS) elabora
anualmente a Radiografia da Educação Infantil. O objetivo do trabalho
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é estimular a ampliação da oferta de Educação Infantil pública de
qualidade, ou seja, nos parâmetros das Diretrizes Curriculares
Nacionais da Educação Infantil, instituída através da Resolução nº 5,
de 17 de dezembro de 2009, do Conselho Nacional de Educação.
(TCE/RS, pag. 25, 2015)

Cabe destacar que além das dificuldades administrativas e econômicas
já citadas neste artigo são fatores que geram impacto nos números das
matrículas. Iniciaremos a análise da evolução da oferta educacional para a
subetapa pré-escola, iniciando pela apresentação dos dados referentes ao total
de matrículas para essa etapa da educação básica, conforme mostra o gráfico
1.
Gráfico 1 - Matrícula total na
administrativas) – INEP (2005-2015).

pré-escola

(todas

as

dependências

Matrícula total na préescola

Fonte: INEP (2005-2015). Sistematização: Bortolini e Flores (2016).

Analisando esses dados do INEP, no gráfico 1 observa-se um declínio
na oferta da pré-escola, no período estudado, em 2005 o município registrava
2.249 e ao final dessa pesquisa, em 2015,

apresentou a diminuição das

matrículas para 1.215, reduzindo em quase a metade dessa oferta durante o
período dessa pesquisa.
Podemos destacar a queda brusca entre 2006 e 2007, fato que pode ser
justificado pela mudança ocorridas para a implementação do ensino
fundamental, a partir da Lei nº 11.114/2005 que tornou o ingresso obrigatório
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das crianças com seis anos de idade no Ensino Fundamental. Normativa que
ocupou os espaços da pré-escola para atender essa demanda, o que indica um
provável motivo da queda brusca nas matrículas da pré-escola neste Município,
referidas no gráfico 1.
Analisando a série histórica 2005-2015, na subetapa pré-escola,
conforme é possível perceber que o Município de Alvorada, a luz da emenda
constitucional 59\09, que a universalização da Pré-escola até 2016 é
improvável que aconteça.
O gráfico seguinte, abre os dados do gráfico um, para que seja
visualizado a oferta de vagas em cada dependência administrativa, e refinar o
nosso olhar sobre as políticas de oferta que o município de Alvorada tem
realizado durante o período histórico.
Gráfico 2 - Matrículas na pré-escola por dependência administrativa (INEP,
2005-2015).

Matrícula na pré-escola por
dependência administrativa

Fonte: INEP (2005-2015). Sistematização: Bortolini e Flores (2016).

Na dependência administrativa federal não foi localizado atendimento no
período 2005-2014. A dependência administrativa estadual o gráfico apresenta
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a redução gradativa das matrículas até o fim dessa oferta na sua rede de
ensino no ano de 2011.
Na rede municipal, em 2005, o município de Alvorada possuía 645
matrículas na pré-escola, em 2006 aumentou para 708, mas em 2007 a rede
municipal deixa de atender a população da pré-escola até o ano de 2011. No
mesmo ano em que o município abriu as turmas de primeiro ano do ensino
fundamental para dar conta da Lei nº 11.114/2005, normativa que ocupou os
espaços da pré-escola para atender essa demanda, o que indica um provável
motivo da ausência de registro nas matriculas.
Em 2012 as matrículas na pré-escola voltam a ser registradas, porém,
numa quantidade inferior ao último registro dessa oferta, retomando o
atendimento com 322 matrículas, nos dois anos seguintes registrou 345 e 351
finalizou essa série histórica em 2015 com 411 matrículas para a etapa préescola na rede municipal de Alvorada. Esses dados mostram que Alvorada não
atingiu os 60% da meta determinados para a metade do decênio e também não
atingiu a cobertura 80% prevista no PNE 2001-2010 para o final da década. Ao
final deste período histórico o município de Alvorada registrou 411 matrículas,
enquanto que a sua população é de 6.002 crianças entre 4 e 5 anos de idade.
(TCE\RS, 2015)
No que se refere a dependência administrativa privada, em 2005
registrou 1.170 matrículas, ano que iniciamos essa pesquisa. No ano seguinte
(2006) as matrículas da pré-escola chegaram a 1.211, em 2007 as matrículas
caíram para 755, mesmo período em que houve a ausência na oferta da rede
municipal. Em 2008 a rede privada continuou reduzindo para 617 e 724 em
2009 e em 2010 registrou 648, em 2011, mesmo ano que encerrou a oferta na
rede estadual, o número de matrículas começou a crescer gradativamente de
746 para 797, 820, 885 e finalizando a série histórica dessa pesquisa com 804
matrículas na pré-escola na rede privada.
Ao analisar todo o período da pesquisa, a oferta na dependência
administrativa privada, diminuiu na etapa da pré-escola, porém é a
dependência administrativa que registra a maioria das matrículas, chegando a
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ser o dobro no final deste estudo, em relação a oferta municipal. Como
podemos ver no gráfico 3:

Gráfico 3 - Dependência administrativa da expansão da pré-escola (INEP,
2005; 2010; 2015).
Dependência administrativa da expansão
da pré-escola

Fonte: INEP (2005; 2010; 2015). Sistematização: Bortolini e Flores (2016).

Entretanto, destacamos, que dentro desta categoria rede privada
encontrar-se matrículas em instituições conveniadas cuja oferta ocorre com
recurso público, por meio dos convênios que no início deste artigo apresentou.
Conforme o gráfico 3, em 2005, a rede estadual representava 19% do total de
matrículas, deixando de ofertar matrículas a partir de 2011, enquanto que as
matrículas na rede municipal passaram de 29% em 2005 para 0% em 2010 e
28% em 2015. Enquanto a rede privada, no mesmo período, cresceu de 52%
em 2005 para 72% em 2015.
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Gráfico 4 - Taxa de atendimento etapa pré-escola – TCE-RS (2006-2014);

Taxa de Atendimento Alvorada
TCE-RS (2006-2014)
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Fonte: INEP (2006-2014). Sistematização: Bortolini e Flores (2016).

O Município de Alvorada, ampliou seu atendimento de 15,92% em 2006
para 20,78% em 2014, contudo não atingiu a meta de 80% prevista pelo PNE
2001-2010. De acordo com a Radiografia do TCE-RS, publicadas em 2015, o
município de Alvorada ofertou uma quantidade insuficiente nos percentuais de
atendimento da pré-escola e ainda precisaria criar 4.758 vagas para
universalizar a matricula na pré-escola até 2016.
Em 2010 Alvorada estava na posição 494º subiu duas posições em 2015
para 496º no ranking dos municípios do Estado do Rio Grande do Sul, se
distanciando ainda mais das metas proposta para essa etapa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo teve como objetivo apresentar dados relativos à evolução da
oferta da educação infantil no município de Alvorada referente ao período de
2005 a 2015 e avançamos até o ano de 2016 no que se refere às políticas de
oferta criadas pelo município. O que pudemos concluir, em relação ao total da
oferta da Pré-escola que ouve um declínio nas matrículas totais, no qual iniciou
com 2249 matriculas e ao final dessa pesquisa, em 2015, apresentou a
diminuição das matrículas para 1.215, reduzindo em quase a metade dessa
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oferta durante o período dessa pesquisa, impactos principalmente pela
dificuldade

administrativa

e

econômica

municipal

e

também

pela

implementação do ensino fundamental de nove anos. Em relação a taxa de
atendimento, durante o período do estudo, teve um crescimento gradativo,
porém insuficiente para alcançar as metas previstas nos PNE (2001-2010) e
(2014-2014). Foi observada também uma redução da responsabilidade da rede
municipal que oscilou de oferta para não oferta e retorno da oferta, totalizando
uma 28% no total das matrículas, enquanto que a dependência administrativa
privada cresceu de 52% para 72% das matrículas durante o período histórico.
Esse aumento significativo das matrículas na dependência administrativa é o
reflexo das políticas de conveniamento que o município pratica na trajetória da
oferta da Pré-escola.
Também

é

importante

destacar

que

houve

dois

movimentos

significativos ocorridos ao final do período histórico e que o seu impacto
possivelmente será registrado nos nas próximas radiografias: a primeira é o
funcionamento da primeira escola municipal de educação infantil, que atende
107 crianças da pré-escola e outro fato relevante é a implementação do
Sistema Municipal de Ensino que é um movimento que terá reflexos nos
próximos documentos divulgados sobre o Município de Alvorada.
Assim, destacamos a relevância de estudos que envolvam o
monitoramento e avaliação da oferta da Pré-escola e apontamos a
necessidade de aprofundamento de pesquisas quanto à qualidade desta oferta
que neste município encontra-se na sua maioria na rede privada supondo uma
política de conveniamento entre o município e instituições privadas,
considerando a expansão da pré-escola de acordo com os princípios
constitucionais de qualidade.
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EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: UMA REFLEXÃO ACERCA DAS
SUAS TRANSFORMAÇÕES- DESAFIOS E PERSPECTIVAS
Jacson Dreyer Schumacher1
Ana Clarice Soares Hanauer
Katiane Machado Da Silva -Orientadora3
Eixo 1– Estado e Políticas Educacionais
RESUMO
A Educação de Jovens e Adulos, na sua essência, estava voltada a atender a todas aquelas
pessoas que não tiveram acesso e utilização à educação básica na idade certa, destinando-se
inicialmente as pessoas que residiam no campo. Com o passar dos anos o público que
frequenta a esta modalidade de ensino se transforma, passando a atender principalmente
aqueles alunos que não conseguiram obter a formação na idade classificada como a certa, e,
que apresentavam elevados indices de reprovação. Destacamos que este trabalho se configura
por realizar uma revisão bibliográfica acerca dos principais avanços em relação a Educação de
Jovens e Adultos, bem como uma revisão acerca do conceito de jovem, e por fim uma reflexão
acerca dos principais desafios desta modalidade de ensino nos dias atuais.Buscou-se
investiggar também, quem é este jovem que atualmente frequenta a EJA e identificar quais
seriam as seus principais anseios, afim de propor uma metodologia diferenciada de ensino, que
valorizasse os aspectos cultuais dos diferentes educandos enconrtados nesta modalidade de
ensino atualmente. Para realização desta pesquisa utilizou-se do metodo dialético para melhor
explanar as indagações que surgiram no decorrer do trabalho. Buscou-se realizar de maneira
simples uma explanação sobre os desafios encontrados atualmente para tornar o processo de
ensino atraente para os educandos, e por fim apontou-se algumas considerações com o intuito
de discuir as melhorias para esta categoria de ensino, onde concluiu-se que a preparação dos
professores para atender a esta modalidade de ensino seria um dos pontos fundamentais para
dar inicio a este processo de transformação da EJA.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Jovens. Novos Educandos

INTRODUÇÃO
A educação de jovens e adultos se intensifica no Brasil a partir da
preocupação da chamada Escola Nova. Paulo Freire foi um grande entusiasta
e desenvolveu uma metodologia própria para trabalhar com a alfabetização de
adultos. Esta questão, de fundamental importância, faz parte da trajetória
educacional de nosso país. Neste trabalho iremos um pouco além deste ponto
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em específico. Para além dos métodos e dos objetivos da educação para
Jovens e Adultos.
Falar em Educação de Jovens e Adultos (EJA) vai além do que o
enquadramento por faixa etária. É importante perceber que cada grupo de
nossa sociedade se caracteriza como tal por inúmeras familiaridades. Mesmo
numa classificação genérica de juventude é importante perceber que existe
diferenças culturais, econômicas, geográficas e etc. que delimitam e, de certa
forma, diferenciam estes grupos. Assim, podemos concluir que cada grupo
possui suas próprias especificidades culturais. Os jovens, por exemplo, têm
como primeira característica o fato de já não se encaixarem na categoria
“criança”. Mesmo assim, fazem parte de um grupo com grande diversidade,
compondo o leque cultural de nossa sociedade moderna (OLIVEIRA, 1999).
Para uma educação crítica, é preciso que professores, que trabalham com o
grupo EJA, tenham em mente as diferenças deste grupo de jovens em relação,
por exemplo, aos jovens frequentadores da escola básica. A comunicação e o
diálogo são as ferramentas para a busca desta interação entre educador e
educando.

Em

outras

palavras,

é

preciso

identificar,

primeiro,

as

especificidades deste grupo e, somente a partir disto, formular a metodologia
adequada. Para Paulo Freire, o diálogo
É uma relação horizontal de A com B. Nasce de um matriz crítica e
gera criticidade (Jaspers). Nutre-se do amor, da humildade, da
esperança, da fé, da confiança. Por isso, só o diálogo comunica. E
quando os dois polos do diálogo se ligam assim, com
amor, com
esperança, com fé um no outro, se fazem críticos na busca de
algo. Instala-se, então, uma relação de simpatia entre ambos. Só aí
há comunicação. (1983, p.107)

O diálogo é importante neste processo, dado que existe toda uma
bagagem de conhecimento que o jovem traz consigo. Os trabalhadores da
educação precisam estar atentos às transformações que ocorrem nos sujeitos
aos quais suas práticas estão inseridas (CARRANO, 2005).
Oliveira (1999) nos esclarece que para cumprir tal objetivo, é preciso que
o professor se faça atento a três critérios que são fundamentais: 1) entender
que este jovem aluno do sistema EJA de ensino não pertence a categoria
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criança, logo não deve ser tratado enquanto tal. 2) O método de ensino precisa
ser diferenciado, levando em consideração a cultura do grupo em específico. 3)
Compreender os anseios destes jovens, que “excluídos” do ensino regular
desenvolvem, por vezes, certas dificuldades de aprendizado.
A cerca de duas décadas, a educação de jovens e adultos era composta
por pessoas maduras ou idosas, geralmente de origem rural, que anteriormente
não tiveram oportunidade de estudar. Porém a partir dos anos 1980 os
programas de escolarização de adultos passaram a acolher este grupo social
constituído por jovens de origem urbana (HADDAD; PIERRO, 2000),
principalmente pelo alto índice de migração do campo para a cidade,
ocasionando a especialização da mão de obra para atender a demanda das
industrias, exigindo assim um maior índice de escolaridade por parte dos
trabalhadores.
Pierro, doutora em educação e assessora da ONG Ação Educativa,
traça o perfil do jovem que busca a modalidade de educação de jovens e
adultos e aponta:
[...] a maior parte das pessoas que busca no sistema educacional
brasileiro oportunidades de estudos acelerados em horário noturno
(as características da educação básica de jovens e adultos mais
claramente percebidas) são adolescentes e jovens pobres que, após
realizar uma trajetória escolar descontínua, marcada por insucessos e
desistências, retornam à escola em busca de credenciais escolares e
de espaços de aprendizagem, sociabilidade e expressão cultural. O
perfil marcadamente juvenil que a educação escolar de adultos
adquiriu no Brasil na última década deve-se à combinação de fatores
ligados ao mercado de trabalho (exigência de certificação escolar) e
ao sistema educativo (elevada defasagem na relação idade/série),
potencializados pela redução da idade mínima permitida pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996. (PIERRO,
2005 p.1122)

Para a autora o processo de aprendizagem não deveria ser considerado
apenas um fator de desenvolvimento pessoal, mas também um direito de
cidadania. Como afirma:
Frente ao mundo inter-relacionado, desigual e inseguro do presente,
o novo paradigma da educação de jovens e adultos sugere que a
aprendizagem ao longo da vida não só é um fator de
desenvolvimento pessoal e um direito de cidadania (e, portanto uma
responsabilidade coletiva), mas também uma condição de
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participação dos indivíduos na construção de sociedades mais
tolerantes, solidárias, justas, democráticas, pacíficas, prósperas e
sustentáveis (PIERRO, 2005 p.1119).

Atualmente os jovens somam a maior parte ou, em alguns casos, até a
totalidade dos alunos em sala de aula que estão frequentando a escola na
modalidade EJA, este fato acaba por causar um certo “incomodo” por parte de
alguns professores que acreditam que os mesmos afastaram-se do “tempo
certo” da escolarização. (CARRANO, 2007)
Para a UNESCO,
O termo “juventude” refere-se ao período do ciclo da vida em que as
pessoas passam da infância à condição de adultos e, durante o qual,
se produzem importantes mudanças biológicas, psicológicas, sociais
e culturais, que variam segundo as sociedades, as culturas, as etnias,
as classes sociais e o gênero. (UNESCO, 2004 p.23)

O conceito de juventude trazido pela Unesco aproxima-se do que
destaca Carrano (2007) onde este autor afirma que os educadores precisam
estar atentos à pluralidade de situações e trajetórias que configuram um quadro
múltiplo dos modos de viver a “transição a vida adulta” (CARRANO, 2007).
Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é propor uma revisão
bibliográfica,

bem

como

uma

reflexão

acerca

dos

desafios

e

das

potencialidades da EJA na conjuntura atual da educação.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
BREVE HISTÓRICO DA EJA NO BRASIL
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) tem sua história marcada pela
alfabetização de colonos adultos, ensinando-os a ler e a escrever, para que
assim pudessem ler o catecismo bem como as ordens da corte, no entanto,
com a expulsão dos Jesuítas no século XVIII o ensino ficou desorganizado,
com iniciativas acontecendo novamente no período dos Império. (LOPES;
SOUZA, 2005).
Já no ano de 1946, outro acontecimento deve ser destacado, com a
instalação do Estado Nacional Desenvolvimentista, houve um
deslocamento do projeto político do Brasil, passando do modelo
agrícola e rural para um modelo industrial e urbano, que gerou a
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necessidade de mão-de-obra qualificada e alfabetizada. (LOPES;
SOUZA, 2005, p5.)

Com a implementação Estado Nacional Desenvolvimentista muitas
pessoas acabaram por conseguir aprender a ler e a escrever, dada a
necessidade da qualificação para o trabalho. No período militar a EJA avançou
ainda mais
Durante o período militar, a educação de adultos adquiriu pela
primeira vez na sua história um estatuto legal, sendo organizada em
capítulo exclusivo da Lei nº 5.692/71, intitulado ensino supletivo. O
artigo 24 desta legislação estabelecia com função do supletivo suprir
a escolarização regular para adolescentes e adultos que não a
tenham conseguido ou concluído na idade própria. (VIEIRA, 2004, P.
40).

A implementação da Lei 5.692/71 foi o primeiro importante passo dado
no sentido de avançar nesta categoria de ensino, visto que após a implantação
desta lei, foram criados diversos centros de ensino supletivo em todo o país.
Paulo Freire foi um dos primeiros grandes pensadores a contribuir com a
EJA, que inicialmente era mais focada a alfabetização, onde defendia que:
Para ser um ato de conhecimento o processo de alfabetização de
adultos demanda, entre educadores e educandos, uma relação de
autêntico diálogo. Aquela em que os sujeitos do ato de conhecer
(educador-educando;
educando-educador)
se
encontram
mediatizados pelo objeto a ser conhecido. Nesta perspectiva,
portanto, os alfabetizandos assumem, desde o começo mesmo da
ação, o papel de sujeitos criadores. Aprender a ler e escrever já não
é, pois, memorizar sílabas, palavras ou frases, mas refletir
criticamente sobre o próprio processo de ler e escrever e sobre o
profundo significado da linguagem. (FREIRE, 2002, p. 58)

Freire defendia uma outra educação diferente daquela impositiva. Freire
queria acreditava que na educação libertária onde professor e aluno viessem a
ser próximos, uma educação que não se restringia apenas em ensinar por
ensinar, mas sim que viesse a fazer sentido na vida do educando. Esta
educação de jovens e adultos que Paulo Freire defendia atualmente é exaltada
por muitos autores como podemos observar na sequência.
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A EJA NOS DIAS ATUAIS
Quando nos referimos a jovens e adultos, a primeira inquietação que
vem a surgiu é quando de fato deixamos de ser crianças e entramos na
chamada juventude, parra Carrano
As passagens entre os tempos da infância, da adolescência, da
juventude e vida adulta podem ser entendidas como "acordos
societários". De certa forma, as sociedades estabelecem acordos
intersubjetivos que definem o modo como o juvenil é conceituado ou
representado (condição juvenil). Em algumas sociedades os rituais de
passagem para a vida adulta são bem delimitados e se configuram
em ritos sociais. Em nossas sociedades urbanas, principalmente, as
fronteiras encontram-se cada vez mais borradas e as passagens de
época não possuem marcadores precisos. Algumas dimensões
marcavam o fim da juventude e a entrada no mundo adulto: terminar
os estudos, conseguir trabalho, sair da casa dos pais, constituir
moradia e família, casar e ter filhos. Estas são "estações" de uma
trajetória societária linear que não pode mais servir para caracterizar
a "transição da juventude para a vida adulta". A perda da linearidade
neste processo pode ser apontada como uma das marcas da vivência
da juventude na sociedade contemporânea. (CARRANO,2007, p.4)

Esta falta de linearidade e a ausência de um período marcado como final
da adolescência e início da vida adulto se faz necessário uma vez que reflete
acerca dos diferentes perfis de jovens encontrados em sala de aula pelos
educadores que atuam com os jovens da EJA.
Tratando-se de Educação de Jovens e Adultos, primeiramente
precisamos nos voltar ao que de fato significa este processo de ensino, para
Paiva
A educação de jovens e adultos é toda educação destinada àqueles
que não tiveram oportunidades educacionais em idade própria ou que
a tiveram de forma insuficiente, não conseguindo alfabetizar-se e
obter os conhecimentos básicos necessários (PAIVA, 1973, p. 16).

Muitos foram os avanços já alcançados pela Educação de Jovens e
Adultos, porém ainda são muitos os percalços encontrados no que se refere a
deixar velhos e enraizados preconceitos para trás e buscar entender o jovem e
o adulto que frequentam essa modalidade de ensino
Mais de três décadas depois, e mesmo após a promulgação em 1996
da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, n. 9.394, a cultura
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escolar brasileira ainda encontra-se impregnada pela concepção
compensatória de educação de jovens e adultos que inspirou o
ensino supletivo, visto como instrumento de reposição de estudos não
realizados na infância ou adolescência. Ao focalizar a escolaridade
não realizada ou interrompida no passado, o paradigma
compensatório acabou por enclausurar a escola para jovens e adultos
nas rígidas referências curriculares, metodológicas, de tempo e
espaço da escola de crianças e adolescentes, interpondo obstáculos
à flexibilização da organização escolar necessária ao atendimento
das especificidades desse grupo sociocultural. Ao dirigir o olhar para
a falta de experiência e conhecimento escolar dos jovens e adultos, a
concepção compensatória nutre visões preconceituosas que
subestimam os alunos, dificulta que os professores valorizem a
cultura popular e reconheçam os conhecimentos adquiridos pelos
educandos no convívio social e no trabalho. (PIERRO, 2005 p.1118)

Neste Sentido, a EJA precisa estar atenta a responder a questões como
quem são os jovens da atualidade, quais são seus principais anseios, e
principalmente que tipo de educação de fato interessa a eles saber, visto que
os mesmos agora já não são mais crianças e a sua trajetória de vida precisa
ser levada em conta. Carrano 2007 complementa afirmando que
Um dos traços civilizatórios mais significativos das sociedades
ocidentais é que crianças e jovens passam a ser vistos como sujeitos
de direitos e, especialmente os jovens, como sujeitos de consumo. A
expansão da escola, a criação de mercado cultural juvenil exclusivo e
a postergação da inserção no mundo do trabalho são marcas
objetivas da constituição das representações sociais sobre o ser
jovem na sociedade. A realização plena deste ideal de jovem liberado
das pressões do mundo do trabalho e dedicado ao estudo e aos
lazeres é objetivamente inatingível para a maioria dos jovens das
classes trabalhadoras. Entretanto, este ideal-tipo de vivência do
tempo juventude é, contudo, visivelmente existente no plano
simbólico. (CARRANO, 2007, p.4)

A interpretação do espaço que os jovens atualmente ocupam em nossa
sociedade, e compreender por que os mesmos deixaram de frequentar o
ensino “regular” passa a ser uma tarefa dos educadores, conhecer o meio onde
o jovem está inserido, sua história de vida é importante para alcançar um
processo de ensino onde o mesmo se sinta pertencente ao espaço que ocupa.
A educação de jovens e adultos requer do educador conhecimentos
específicos no que diz respeito ao conteúdo, metodologia, avaliação,
atendimento, entre outros, para trabalhar com essa clientela
heterogênea e tão diversificada culturalmente (ARBACHE, 2001, p.
19).
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O modo de agir do professor que está perante o jovem em processo de
aprendizagem precisa ser repensado, levando em consideração que precisa
compreender e respeitar as pluralidades culturais e a identidade de seus
alunos, para que aprender não se torne algo mecânico. (LOPES; SOUZA,
2005)
É necessário superar a ideia de que a EJA se esgota na
alfabetização, desligada da escolarização básica de qualidade. É
também necessário superar a descontinuidade das ações
institucionais e o surgimento de medidas isoladas e pontuais,
fragmentando e impedindo a compreensão da problemática. É
preciso desafiar o encaminhamento de possíveis resoluções que
levem à simplificação do fenômeno do analfabetismo e do processo
de alfabetização, reduzindo o problema a uma mera exposição de
números e indicadores descritivos. Visualizar a educação de jovens e
adultos levando em conta a especificidade e a diversidade cultural
dos sujeitos que a ela recorrem torna-se, pois, um caminho renovado
e transformador nessa área educacional (ARBACHE, 2001, p. 22).

A educação de jovens e adultos precisa ultrapassar o campo da
alfabetização. A educação do jovem deve ser aquela que se preocupa também
com a cultura do educando bem como com a sua capacidade crítica de
compreensão da sociedade na qual está inserido, além da preparação para o
mercado de trabalho, conforme destacado nas diretrizes de bases, a função
principal da EJA é reparar, qualificar e equalizar o ensino. (Lopes e Souza
Utopia 2005, p.13).
METODOLOGIA
O presente trabalho terá como inspiração a metodologia dialética, para
que seja possível um modo dinâmico de pesquisa, possibilitando uma maior
flexibilidade, para consolidar a coerência com a perspectiva teórica adotada.
Nesta metodologia nada está definido em absoluto. Podemos dizer que tudo
está inter-relacionado, ou seja, os fenômenos não podem ser analisados de
forma isolada, pois eles interagem entre si. Sua utilização se justifica uma vez
que “penetra o mundo dos fenômenos através de sua ação recíproca, da
contradição inerente ao fenômeno e da mudança dialética que ocorre na
natureza e na sociedade”. (LAKATOS; MARCONI, 2010 p.111)
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Justamente por considerar o jovem enquanto sujeito de conhecimento,
se faz preciso esta postura dialética, com o fim de tornar possível a interação
de “igual para igual” entre pesquisador e educandos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com esse trabalho, pode-se concluir que a EJA nos dias atuais está
passando por um processo de modificação, ano no que se refere ao seu
público, como também na sua objetividade. A EJA que outrora era destinada a
aquelas pessoas que não possuíam acesso à educação devido ao
distanciamento físico da escola, agora passa a destinar-se também aos alunos
que não conseguiram obter sua formação no “tempo certo”, permitindo-lhes
uma nova oportunidade de formação.
A EJA que atualmente está presente em grande parte dos centros
urbanos não atende mais a um público alvo especifico como ocorria
anteriormente, atendendo a um público com diversas personalidades e
pluralidades. Cabe ao professor estar atento a este universo de possibilidades
que se apresenta em sala de aula, e torna-los protagonistas do seu processo
de formação, deixando de lado visões preconceituosas referentes aos seus
alunos e também levar em conta a sua bagagem cultural.
Para haver um processo de formação mais humano e que de fato
contemple a necessidade dos jovens educandos, é necessário que se parta de
um princípio de que aquele conhecimento que o jovem está construindo seja de
fato útil para a sua vida, não no sentido mecânico de apreensão de formulas e
conceitos, mas sim no sentido de tornar este educando um ser humano
questionador, capaz de compreender a sociedade onde vive, afim de colaborar
no seu processo de formação cidadã. Para que isso ocorra é preciso
inicialmente preparar professores que sejam capazes de contribuir neste
processo, professores motivados e responsáveis na busca por uma educação
de jovens e adulta mais inclusiva e com menos preconceito acerca dos seus
educandos.
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AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO COMBATE A HOMOLESBOTRANSFOBIAS
NOS ESPAÇOS ESCOLARES: O CASO DA GESTÃO FEDERAL
Guilherme Franco Miranda1
Julian Silveira Diogo de Ávila Fontoura2
Márcia Amaral Corrêa de Moraes3
Eixo 1 – Estado e Políticas Educacionais
RESUMO
Este projeto de pesquisa analisa as políticas nacionais combate as homolesbotransfobias nos
espaços escolares no período de Gestão Federal de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2006,
2007-2010), a partir do entendimento de que as definições de masculino e feminino ponto o
caráter social e histórico das concepções baseadas em papéis atribuídos às mulheres e
homens. Escola acaba por reproduzir, em um nível micro, a própria sociedade e a cultura em
que operam e são constituídos como sujeitos da mesma maneira que alguns grupos sociais
acabam por ter suas vozes dentro do estado democrático silenciados, como também tornam-se
muitas vezes invisível dentro destas políticas sociais, e a escola – um espaço que favorece
processos que têm visa formar cidadãos críticos e atuantes na sociedade –, voluntariamente ou
não, acaba por reproduzir esse modelo, já que muitas vezes não leva em conta a existência
desses diferentes grupos, como índios e negros. Um grupo em particular, chama a atenção por
causa de sua trajetória histórica de discriminação e exclusão dos seus direitos fundamentais,
incluindo o direito à educação: gays, lésbicas, travestis e transexuais (LGBTs). A metodologia
da pesquisa foi a Análise de Política, que enfatiza aspectos como os valores e interesses dos
atores envolvidos no jogo político, a interação entre eles, a arquitetura de poder e tomada de
decisões, conflitos e negociação, reconhecendo que os valores e interesses dos atores
envolvidos no desenvolvimento de políticas públicas são elementos-chave deste processo.
Como resultados, criou-se uma agenda voltada a criação de programa e secretarias para
discussão e combate das homolesbotransfobias. A escola é um espaço onde o exercício da
participação dos estudantes devem estar presentar, porém a apropriação de valores, crenças,
conhecimentos acadêmicos e referências sócio-históricas, acabam negando esses caras esta
possibilidade, o que reforça ainda mais a ideia de modelo exclusivo jogar sociedade.
Palavras-chaves: Homolesbotransfobias, Educação, Políticas Públicas
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INTRODUÇÃO
O Estado, da forma que o conhecemos, sobre uma serie de
transformações significativas deste a sua constituição, até a forma como o
mesmo é percebido pelos sujeitos. Nos séculos XVIII e XIX, por exemplo, a
preocupação do Estado restringia-se a promoção da segurança pública e a
defesa de fronteiras especificamente. Porém, com o amadurecimento do
espaço e até mesmo da percepção do conceito de democracia participativa, o
Estado acabou incorporando em seus deveres outras responsabilidades,
responsabilidades estas relacionadas diretamente com as demandas da
população. A Constituição Federal, em seu Art. 3º, inciso VI, destaca como um
dos objetivos fundamentais da republica, “promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação”, ideia reforçada mais adiante em seu Art. 193º ao discorrer
sobre a ordem social como elemento fundamental para o trabalho e como
objetivo fim promover “o bem-estar e a justiça social”. Para atender o que
preconiza a legislação, o Estado necessita promover uma série de
ações/planos/articulações nas esferas que compõem a sociedade (como
saúde, educação, meio ambiente, segurança, entre outros), este conjunto,
quando constituído e tem por objetivo a promoção do bem-estar da sociedade,
nominamos de Políticas Públicas.
É importante salientar que as políticas públicas têm, cada vez mais, se
convertido em objetos de análise que atraem a atenção de diversos grupos,
dentre os quais gestores e pesquisadores, para se debruçarem sobre as
diversas formas assumidas pela relação Estado-Sociedade, ou seja, as
políticas públicas pode ser entendida como um conjunto de observações, de
caráter descritivo, explicativo e normativo, acerca das políticas públicas, que
corresponde, respectivamente, às perguntas a respeito de “o que/como é?”,
“por que é assim?” e “como deveria ser?”. Essa última dimensão dos estudos
de Análise de Política imprime aos estudos pertencentes ao campo um caráter
bastante peculiar, no qual o “dever ser” assume uma importância fundamental.
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Sampaio e Araújo Jr. (2006) discorrem que “as políticas são públicas
porque têm interesses públicos e fins públicos, podendo ou não ser
subsidiadas ou implementadas pelo poder estatal”, o que significa dizer que
grupos sociais e organizações da sociedade civil podem se responsabilizar
pela execução de políticas públicas, especialmente quando também participem
de sua formulação, sob supervisão de órgãos governamentais. A escola que
deveria ser um local no qual o educando exercita a participação, apropriandose

de

valores,

crenças,

conhecimentos

acadêmicos

e

referenciais

sociohistóricos, acabam por negar a estes sujeitos essa possibilidade,
reforçando ainda mais a ideia de reprodução do modelo excludente de
sociedade.
HOMOFOBIA,

PRECONCEITOS

E

EDUCAÇÃO

EM

CONTEXTOS

EMERGENTES: UMA APROXIMAÇÃO COM O CAMPO
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN)4, em seu
Art. 1º, coloca a educação como dever da família e do Estado, inspirada nos
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, buscando ainda
o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1996). O direito à
educação invalida a dicotomia dos direitos humanos que separa os direitos
civis e políticos dos direitos econômicos, sociais e culturais, já que engloba
todos ao afirmar e afiançar a universalidade conceitual desses direitos
negando-se a aceitar que a desigualdade e a pobreza sejam fenômenos contra
os quais não se pode lutar (TOMASEVSKI, 2006).
Essas demandas populacionais costumam ser incluídas nas demandas
político-governamentais de forma a integrar o planejamento das ações e
viabilizar a consecução da proposta para solucionar aquela situação de
injustiça, insatisfação ou perigo. A educação é responsável pelo processo

4

Ver mais em: Lei nº 9.394/96. BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Brasília: MEC, 1996.
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civilizatório de uma nação, porém, o sistema educacional, na maioria dos
casos, que deveria atender às demandas de seus discentes e comunidade
interna e externa, atualmente, negligencia e demonstra o papel de exclusão,
principalmente na questão da discriminação da diversidade sexual e de gênero.
Se a educação tem por tarefa intrínseca da reflexão, autoreflexão e crítica, para
que assim altere um quadro de ausência de consciência, que modifique as
raízes da violência, qual o motivo de que ainda não é questionado as
verdadeiras justificativas do quadro exclusão nos espaços escolares?
Na escola, a homofobia5 e os preconceitos a ela associados – como um
conjunto de crenças, atitudes e comportamentos negativos atribuídos a
membros de determinados grupos sociais – se expressam por meio de
agressões verbais e/ou físicas a que estão sujeitos estudantes que resistem a
se adequar à heteronormatividade, conceito criado pelo pesquisador americano
Michael Warner (1993)6 para descrever a norma que toma a sexualidade
heterossexual como norma universal e os discursos que descrevem a situação
homossexual como desviante. No contexto educacional, o termo bullying tem
sido utilizado para nomear a violência sofrida por alunos e alunas no ambiente
escolar, Neto (2005), nos auxiliam a compreensão do termo ao associar essas
violências as práticas cotidianas e relações de poder estabelecidos na escola:
Por definição, bullying compreende todas as atitudes agressivas,
intencionais e repetidas, que ocorrem sem motivação evidente,
adotadas por um ou mais estudante contra outro(s), causando dor e
angústia, sendo executadas dentro de uma relação desigual de poder
assimetria de poder associada ao bullying pode ser consequente da

5

Fontoura (2015), em seu trabalho problematiza a utilização do termo por possibilitar, “um
entendimento equivocado do destaque aos sujeitos pertencentes a este grupo minoritário
(LGBT’s), já que a sua utilização pode dar a ideia de homogeneização da diversidade de
sujeitos”. Dessa forma, compreendemos a sua utilização aqui, de forma genérica por, nas
palavras de Fontoura (2015), “facilitar a leitura e a reflexão sobre o tema”. Cabe aqui o registro
que os preconceitos que acabam compondo o termo sejam explicitados: Homofobia (gays),
lesbofobia (lésbicas) e transfobia (travestis e transexuais), a partir dessa explicitação, podemos
dar visibilidade aos sujeitos foco desses preconceitos.
6 Ver mais em: WARNER, M. Fear of a Queer Planet: queer politics and social theory.
Minneapolis/London: University of Minnesota Press, 1993.
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diferença de idade, tamanho, desenvolvimento físico ou emocional,
ou do maior apoio dos demais estudantes (NETO, 2005)7.

No contexto educacional, o termo bullying tem possui uma definição bem
clara, como podemos perceber, porém, Dinis (2011) faz uma (re)apropiação do
termo, quando o mesmo surge a partir de violência sofrida por alunas(os) gays,
lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais em função da sua orientação
sexual e/ou sua identidade de gênero: bullying homofóbico. Este tipo específico
de violência na escola (o bullying homofóbico), possui impactos dos mais
variáveis, porém, como resultados mais marcantes estão a evasão escolar de
estudantes que expressam identidades sexuais e de gênero diferentes da
norma heterossexual. E nesse recorte de perspectiva, ainda destacamos os
alunos(as) travestis e transexuais como sendo as principais vítimas no
processo de evasão escolar, muitas vezes sendo forçados (as) a abandonar a
escola, não tendo mais na educação a possibilidade de participação ativa na
vida em sociedade e ainda a não possibilidade de desenvolvimento de
processos cognitivos relativos a aprendizagem do conhecimento historicamente
construído pela sociedade ao longo do tempo.
Na escola, as homolesbotransfobias são preconceitos se expressam por
meio de agressões verbais e/ou físicas a que estão sujeitos estudantes que
resistem a se adequar à heteronormatividade. Essas realidades trazem um
discurso de ódio, preconceitos e a discriminação, sendo na sua expressão mais
contundente – a violência – que vitimizaram e impediram a existência de vidas
humanas ao longo de toda a história, o que sofreu uma importante
transformação no século XXI, sendo que em 2012 no Brasil, foram registradas
pelo poder público 3.084 denúncias de 9.982 violações relacionadas à
população LGBT, envolvendo 4.851 vítimas e 4.784 suspeitos (BRASIL, 2012).

7

Neto (2005), construiu o conceito a partir das leituras de Neto e Saavedra (2004), Pearce e
Thompson (2008) e Lyznicki, Mccaffree e Rabinowitz (2004). Ver mais em: NETO, A. A.;
SAAVEDRA, L. H. Diga NÃO para o Bullying. Rio de Janeiro: ABRAPI; 2004. PEARCE, J.B.;
THOMPSON, A. C.; Practical approaches to reduce the impact of bullying. Arch Dis Child.
1998. LYZNICKI, J. M.; MCCAFFREE, M. A.; RABINOWITZ, C. B. American Medical
Association, Chicago, Illinois. Childhood bullying: implications for physicians. Am Fam
Physician, 2004.
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A partir desses e outros dados estatísticos, tornam-se necessárias políticas
públicas e ações para o enfretamento da discriminação de gênero, como
também à violação e promoção dos direitos LGBT’s (lésbicas, gays, bissexuais,
transexuais e travestis).
A CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE GENERO: ALGUNS APONTAMENTOS
Gênero é um conceito socialmente novo, historicamente fruto do
movimento feminista contemporâneo, para SANTOS (2005), a diferenciação
sexo/gênero entende os sistemas de gênero enquanto mecanismos culturais
elaborados para lidar com as diferenças de sexo e questões relativas à
reprodução social e biológica. Sexo seria relacionado com a identidade
biológica do homem e da mulher, e gênero relacionado aos aspectos
socialmente construídos das diferenças biológicas e sexuais. Esta distinção
tem apoio na concepção de que as diferenças biológicas e sexuais formam um
substrato fixo sobre o qual são elaboradas as construções sociais de gênero.
Porém, há os que entendem que as diferenças biológicas sexuais são,
em alguma medida, socialmente construídas e historicamente variáveis. Na
medida em que as pessoas identificam determinadas características físicas do
outro e, através delas classificam os indivíduos em grupos, fica claro o
desenvolvimento de um processo social. Em suma, surge um novo elemento
importante, visto que “o gênero é uma forma primeira de significar relações de
poder” (SCOTT, 1996). A organização social de gênero constrói duas visões de
mundo, donde se pode concluir que a perspectiva da mulher e seus interesses
divergem do ponto de vista do homem e dos seus interesses. As experiências,
ao adquirirem um colorido de gênero, como ocorrem com a classe e a etnia,
demonstram que a vida não é vivida da mesma forma para homens e mulheres
(OLIVEIRA e FERREIRA, 2015).
Esse conceito passa a ser usado, então, como um forte apelo relacional
– já que é no âmbito das relações sociais que se constroem os gêneros
(LOURO, 2000). Entender o gênero como constituinte da identidade dos
sujeitos nos remete a pluralidade e transformação dos sujeitos, que não são
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permanentes e podem ser contraditórias. Em suma, considerar que a dinâmica
de gênero e a dinâmica da sexualidade são sempre construídas, desertando a
concepção de fixação da identidade sexual e/ou identidade de gênero ao longo
do processo de constituição do sujeito, descontruindo o caráter permanente da
oposição binária pautada no masculino – feminino. Essa oposição nos remete o
impacto que o gênero possui sobre as relações sociais. Pois, historicamente, a
noção simplista do homem dominante e mulher dominada ainda se apodera no
contexto mundial, estereotipando os indivíduos e ignorando ou negando os
sujeitos que não se “enquadram” nestes moldes.
Essa dicomotomia ativo/passivo abarca a prática heterossexual como
norma, e dispõe homens e mulheres segundo a “natureza”. Neste sentido, a
homossexualidade subverteria a heteronormatividade, a partir da ocupação, no
caso da homossexualidade masculina, de uma posição inferior (dominada)
(BOURDIEU, 1979; BOZON, 1999). Essa cultura homofóbica foi constituída
historicamente, pela medicina e psiquiatria, a partir da reelaboração da prática
homossexual como enfermidade, e não mais como pecado (TURNER, 1989) e
é consolidada sob uma perspectiva de aproximação do homossexual com o
gênero feminino – comparada a uma posição de subordinação e subversão – a
partir do papel atribuído a mulher na relação hierárquica com homem.
As condições e os lugares sociais são construções históricas, variam no
tempo, não podem ser entendidos como naturais, prontos e acabados, nossas
condições não são imutáveis, são históricas, e como tal, sexo também é uma
invenção histórica, ou melhor, uma invenção social. A vontade de mudar a
realidade social traz à cena uma série de ativistas e pensadores sociais que
lançam as bases das ciências sociais enquanto instrumento capaz de
minimizar as tensões e desigualdades sociais.
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A POLÍTICA PÚBLICA NO CONTEXTO DA PRÁTICA: SEU PAPEL SOCIAL
A forma com que se entende uma política pública está diretamente
relacionada com a percepção que se tem do Estado8, frequentemente,
compreende-se a política pública como uma ação ou conjunto de ações por
meio das quais o Estado interfere na realidade, geralmente com o objetivo de
atacar algum problema. Essa definição se mostra um tanto quanto simplista,
uma vez que trata o Estado como um ator que opera de forma autônoma e
beneficia a sociedade como um todo através de suas ações. As sociedades
modernas têm, como principal característica, a diferenciação social. Isto
significa que seus membros não apenas possuem atributos diferenciados
(idade, sexo, religião, estado civil, escolaridade, renda, setor de atuação
profissional, entre outros), como também possuem ideias, valores, interesses e
aspirações diferentes e desempenham papéis diferentes no decorrer da sua
existência. Tudo isso faz com que a vida em sociedade seja complexa e
frequentemente envolva conflito: de opinião, de interesses, de valores, etc.
Entretanto, para que a sociedade possa sobreviver e progredir, o conflito
deve ser mantido dentro de limites administráveis, para isto, existem apenas
dois meios: a coerção9 pura e simples e a política, como coloca Hossoé (2014).
De acordo com Rua (1998), “o problema com o uso da coerção é que, quanto
mais é utilizada, mais reduzido se torna o seu impacto e mais elevado se torna
o seu custo”, ou seja, nos resta então, a política como meio de
transformação/modificação, mas afinal, o que é política? Schmitter (1984)
conceitua a política como sendo o meio para a “resolução pacífica de conflitos”,
mesmo este conceito nos dando algum norte sobre o tem, percebemos que da
forma que esta, este conceito é extremamente amplo e pouquíssimo

8

O Estado é entendido neste trabalho como a principal entidade responsável por promover o
desenvolvimento nacional, percepção esta gerada pelas próprias experiências históricas dos
países da região.
9 Referimo-nos à possibilidade de levar alguém a fazer alguma coisa contra a respectiva
vontade, à força por meio da qual se pode obrigar outrem a obedecer, aquela heteronomia que
consiste em impor a outrem algo que este não deseja espontaneamente a possibilidade de
alguém impor a outrem a sua vontade (por exemplo, o caso de uma entidade conquistar, pela
guerra, um determinado país).
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restringente. Rua (1998), complementa este conceito a trazer esta percepção
para o campo do “conjunto de procedimentos formais e informais que
expressam relações de poder” e dessa forma acabam direcionando os
encaminhamentos das articulações para, aí sim, à resolução pacífica dos
conflitos.
As políticas públicas reverbera na sociedade, ou seja, qualquer teoria de
política pública explica as relações diretas e indiretas do Estado com a política,
economia e sociedade. Sendo as políticas públicas fruto de um campo
histórico, há duas implicações. Primeiramente, embora seja formalmente um
ramo da ciência política, a não se resume somente a ela, podendo também ser
objeto analítico de outras áreas do conhecimento. A segunda é que o caráter
holístico da área não significa que ela careça de coerência teórica e
metodológica, mas sim que ela comporta vários “olhares”. Por último, políticas
públicas,

após

desenhadas

e

formuladas,

desdobram-se

em

planos,

programas, projetos, bases de dados ou sistema de informação e pesquisas.
Quando postas em ação, são implementadas, ficando daí submetidas a
sistemas de acompanhamento e avaliação (SOUZA, 2006).
Analisar os desdobramentos das políticas públicas, principalmente
aqueles associadas ao âmbito da educação, possibilita vislumbramos de fato
de que forma a mesma é implementada em contexto e ainda como os sujeitos
foco dessas políticas acabam (re)significando-as a partir das suas vivencias.
Algumas metodologias nos auxiliam na compreensão desses fenômenos, como
por exemplo a Abordagem do Ciclo de Políticas (BALL; BOWE; GOLD, 1992 e
MAINARDES, 2006) e a Análise de Política (DYE, 1984), ambos os autores
compreendem que suas análises construiriam um conjunto teórico de
informações que possibilitariam o entendimento sobre o que os governos
fazem, porque fazem e que diferença isso faz. Contudo, a principal contribuição
dos estudos desenvolvidos no âmbito do campo da Análise de Política talvez
seja ainda uma outra: a compreensão de “como os governos fazem” ou, em
outras palavras, como se desdobram os processos políticos que conformam as
políticas públicas e, por extensão, o próprio Estado.
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GÊNERO

E

SEXUALIDADE

NO

CONTEXTO

DAS

POLÍTICAS

EDUCACIONAIS
Estes grupos que, de alguma maneira, entram em convenções são
influenciados por arcabouços teóricos e atitudes coletivas, principalmente
ligados ao Movimento das Mulheres e ao Movimento Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Transexuais e Transgêneros (LGBTs). Esses assumem papel
protagonista na proposição de vários projetos e programas federais e estaduais
ligados à inclusão da diversidade sexual no contexto escolar, além disso
exercem grande influência setores representativos de forças internacionais,
com participação decisiva na vida nacional e na confecção de linhas de ação
para as políticas públicas de educação.
No governo de Luís Inácio Lula da Silva (2003 – 2006; 2007 – 2010) que
a questões de gênero e diversidade foram reconhecidas, a partir da negociação
e da representação no governo de diversos atores políticos, como integrantes
não só de programas e projetos, mas da própria organização administrativa,
ocasionando uma modificação no modelo institucional de algumas secretarias,
inexistente nos governos anteriores. Foram criadas diversas secretarias
especiais, tais como: a Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH), a
Secretaria Especial de Política para Mulheres (SPM), a Secretaria Especial da
Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) e a Secretaria Nacional da Juventude
(SNJ). A participação dessa atuação no próprio governo somou-se às pressões
advindas das Conferências Nacionais, locais de produção e negociação de
agendas políticas que, muitas vezes, resultavam na criação de novas
responsabilidades governamentais e de tentativas de “introdução de diretrizes
respeitosas à diversidade sexual”, referência no campo do currículo; da
formação docente; e das relações estabelecidas no ambiente escolar, com o
intuito de propiciar, como afirma RIOS (2009, p.78), a “superação de
preconceitos e discriminações já consolidados”.
Materializou-se – sob o impacto da criação de Secretarias mencionadas
no parágrafo anterior – a ênfase na inclusão social e também se organizam
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novas institucionalidades. No âmbito específico do Ministério da Educação e
Cultura (MEC), instituíram-se a Secretaria de Inclusão Educacional (SECRIE) e
a Secretaria Extraordinária de Erradicação do Analfabetismo (SEEA). E, com a
fusão dessas secretarias, em abril de 2004, origina-se a Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD). Iniciou-se, então,
a tentativa de articulação em ações de inclusão social com enfoque à
diversidade e com o destaque às demandas até então invisibilizadas e não
atendidas efetivamente pelos sistemas públicos de educação. A partir da
criação da SECAD, canalizaram-se para a agenda governamental do MEC
temas e sujeitos que dela estavam excluídos. Com a presença desses setores
nos espaços da administração pública, assistimos à conversão de antigas
denúncias em propostas de políticas públicas federais (VIANA, 2012). Essa
secretaria articulou propostas de desenvolvimento de ações no âmbito da
educação gestadas em outros programas e planos genéricos.
Por exemplo, da organização do primeiro Plano Nacional de Políticas
para as Mulheres (PNPM), em 2004, e de sua segunda versão, em 2008,
ambos antecedidos pelas Conferências de Políticas para as Mulheres (2004 e
2007) e do Programa Brasil Sem Homofobia (BSH), precedido pelo Plano
Plurianual (PPA 2004-2007). O primeiro PNPM (2004) tinha entre seus
objetivos a educação inclusiva e não sexista, visando a promover o acesso à
educação básica de mulheres jovens e adultas. Já o Plano Plurianual (PPA
2004-2007), lançado em 2004, definia o Plano de Combate à Discriminação
contra Homossexuais. Com vistas a efetivar esse compromisso, a Secretaria
Especial de Direitos Humanos (SEDH) acolheu demandas do movimento LGBT
apresentadas em encontros nacionais e lançou o Programa Brasil Sem
Homofobia (BSH), de combate à violência física, verbal e simbólica, sofrida por
pessoas LGBT. Esse programa traz um capítulo dedicado à educação, com o
objetivo de promover valores de respeito à paz e à não discriminação por
orientação sexual. A tarefa de implementação dessas políticas de inclusão é
coordenada pela SECAD, na perspectiva de educação para a diversidade. Para
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tal intento, a Secretaria considera fundamental incluir a interlocução da
diversidade sexual com a discussão da temática de gênero.
O reconhecimento de consensos construídos e negociados em torno
da relevância das políticas da diversidade permite considerar que a disputa em
torno das concepções e da articulação dos espaços de diálogo ainda se
constitui em amplo desafio para consolidar, de fato, essa trajetória institucional
em política pública de Estado. Na mesma linha, novos conceitos – como
gênero, sexualidade, homofobia, heteronormatividade – não são assumidos
como definidores das políticas públicas para a educação, sejam elas federais,
estaduais ou municipais.
CONCLUSÕES
Cabe salientar, que a escola sendo um espaço de reprodução de um
protótipo de sociedade ideal, salienta alguns posicionamentos, principalmente
religiosos e midiáticos, que acarretam a exclusão e marginalização dos
indivíduos que não “se adéquam” a esses estereótipos. Além disso, o apelo
midiático da não inclusão/discussão/abordagem das questões de gênero,
liquefaz debates, concepções, reflexões com estímulos consumistas sedutores
ou ancorando estereótipos, reforçando a manutenção de uma elite formadora
de massas de manobra, colando o slogan de “formadora de opinião”.
As respostas à estas perguntas apontam caminhos para a construção da
igualdade, caminhos que passam pela revisão das relações de gênero e da
sexualidade na escola, e não só nela. A educação, de certa forma, reproduz as
desigualdades que se verificam na sociedade, por meio de mecanismos de
dominação, da burocratização dos sistemas escolares, que se consolidam por
meio das políticas públicas. É dever da escola, tornar o estudante ativo a
transformação, visto que a sociedade atual manobra a massa necessária para
execução de seus objetivos.
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RESUMO
O presente artigo é resultado de uma pesquisa teórica de cunho bibliográfico, que busca
elucidar através das políticas públicas ambientais a história do início da preocupação ambiental
no Brasil, bem como relatar a importância das Políticas Públicas, em especial a PNEA –
Política Nacional de Educação Ambiental. Para isso é necessário teorizar e compreender a
história e seus momentos significativos dentro do âmbito ambiental com o intuito de educar
ambientalmente para a cidadania, contribuindo para a formação de uma sociedade plenamente
responsável e ética.
Palavras-Chave: Constituição Federal. Educação Ambiental. Legislação. Políticas Públicas.

INTRODUÇÃO
Estudar políticas públicas frente aos atuais acontecimentos se faz
necessário para entender a veracidade de seu objetivo, que passa longe do
que se é mostrado midiadicamente. Segundo Chrispino (2016, p.22), “a política
pública nasce no universo da ciência política e, como tal, deve comportar-se
com a mesma dinâmica e mesmos valores que transpassam a política,
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entendida aqui como a arte de governar ou mesmo como a arte de mediar os
interesses contrários.”
As políticas públicas se caracterizam por atender às demandas sociais,
em que o interesse público é pressuposto de legitimidade, e suas ações
desenvolvidas visam ampliar e efetivar direitos de cidadania (LUFT, 2013,
p.144-145), o que vem a conectar a temática ambiental a este estudo.
O objetivo norteador é entender a relação da Educação Ambiental com as
políticas públicas, em especial com a Política Nacional de Educação Ambiental,
lei brasileira que objetiva desenvolver cidadãos conscientes ambientalmente,
dignos de valores e atitudes ambientais, com o intuito de promover a qualidade
de vida do planeta através da Educação Ambiental.
Neste sentido, este texto se molda como uma revisão bibliográfica, a fim
de analisar o que se tem disponível, tanto na forma impressa, como também
nos portais de periódicos, no que tange as Políticas Públicas e Educação
Ambiental, pois, segundo Gil (2008) a pesquisa bibliográfica caracteriza-se por
relatar e recuperar o conhecimento científico descrito sobre um determinado
assunto, buscando analisar o contexto atual e as pesquisas já realizadas, bem
como verificar o estágio que estes assuntos se encontram.
EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO POLÍTICA PÚBLICA
Para entender Educação Ambiental (EA)5 enquanto política pública é
interessante saber os significados dessas palavras, contextualizando-os na
história do ambientalismo e inserindo-os nas agendas dos governos, e
consequentemente, os seus desdobramentos, nas áreas da educação formal e
não formal.
Neste sentido, Gonçalves (2002, p.64) descreve que, “a palavra política
origina-se do grego e significa limite e dava-se o nome de polis ao muro que
delimitava a cidade do campo; só depois se passou a designar polis o que
estava contido no interior dos limites do muro”. O resgate desse significado,
5

A partir desse parágrafo referimo-nos Educação Ambiental através da sigla EA.
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como limite, talvez nos ajude a entender o verdadeiro significado da política,
que é a arte de definir os limites, ou seja, o que é o bem comum.
Corroborando com Arendt (2000), a pluralidade é a “condição pela qual”
da política, implica e tem por função a conciliação entre pluralidade e
igualdade. Sendo assim, quando entendemos “política” a partir da origem do
termo (como limite) não falamos de regulação sobre a sociedade, mas de uma
regulação dialética Sociedade – Estado, que favoreça a pluralidade e a
igualdade social e política.
Em relação ao ambientalismo, tecemos a questão dos limites que as
sociedades têm na sua relação com a natureza, e com suas próprias naturezas
como sociedades, resgatando assim a política como fundamental para que se
estabeleça uma ética da sustentabilidade resultante das lutas ambientalistas
(SORRENTINO, et al., 2005).
A Educação Ambiental nasce como um processo educativo, conduzindo
um saber ambiental materializado nos valores éticos e nas regras políticas de
convívio social e de mercado, implicando na questão distributiva entre
benefícios e prejuízos da apropriação e do uso da natureza (SORRENTINO, et
al., 2005).
Construir uma cultura ecológica que compreenda natureza e sociedade
como dimensões intrinsecamente relacionadas e que não podem mais ser
pensadas, tanto nas decisões governamentais, como nas ações da sociedade
civil, de forma separada, independente ou autônoma é um dos principais
desafios da EA como política pública (CARVALHO, 2004).
Pensando assim, a Educação Ambiental deve ser acima de tudo, um ato
político voltado para a transformação social, capaz de criar valores e atitudes,
construindo novos hábitos e conhecimentos, defendendo uma nova ética, que
sensibiliza a formação da relação integrada do ser humano, a sociedade e a
natureza, aspirando ao equilíbrio local e global, como forma de melhorar a
qualidade de todos os níveis de vida. (CARVALHO, 2004).
Para pensarmos a EA enquanto política pública é importante observar
que são ações sistemáticas, através de programas, do Estado sobre a
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sociedade,

tais

como

políticas

sociais,

que

almejam

minimizar

as

desigualdades decorrentes do capitalismo instaurado (HOFLING, 2002).
Por esta via, é importante resgatarmos, mesmo que de forma breve, um
pouco da trajetória ocorrida no Brasil, relembrando que até a década de 80, o
Estado era governado pelo ditatorial, não se falava em educação para o
ambiente, e somente por influencia internacional a Educação Ambiental veio a
fazer parte das discussões. Após 20 anos de ditadura militar instituiu-se a
Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) – Lei Federal no 6.938 de
31/08/1981.
Paulo Nogueira Neto6 foi o mentor da Lei da Política Nacional do Meio
Ambiente, sendo esta que aperfeiçoou o tratamento dos assuntos de meio
ambiente, uma vez que as legislações anteriores eram esparsas e não havia o
poder de polícia para coibir os crimes ambientais. Esta lei tem por base o
planejamento, a fiscalização, e a racionalização do uso dos bens naturais
(AGUIAR, 1994).
A Política Nacional do Meio Ambiente foi o estopim para a inclusão do
componente ambiental na gestão das políticas públicas, além disso, foi
responsável pela escrita do Capítulo do Meio Ambiente na Constituição de
1988, transformando a visão ambiental dos empreendedores, buscando um
processo evolutivo no que tange ao desenvolvimento sustentável.
Mesmo tendo como objetivo geral “a preservação, melhoria e recuperação
da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições
ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à
proteção da dignidade da vida humana” a PNMA e a temática ambiental só
começaram a ser notadas através de textos da Constituição Federal (BRASIL,
1988) que incluiu um capítulo específico para a questão do meio ambiente:
artigo 225 estabelece que, “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao poder e à coletividade o dever de defendê-lo para as presentes
6

Biólogo, bacharel em direito, historiador, professor universitário aposentado, escritor e
ambientalista.
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e futuras gerações”, e depois de duas décadas, através da Lei 9.795 (BRASIL,
1999)

intitulada

Política

Nacional

de

Educação

Ambiental

(PNEA),

regulamentada pelo Decreto no 4.281 (BRASIL, 2002).
Atualmente, conforme Sorrentino e colaboradores (2005), o dinamismo da
transformação social de que a Educação Ambiental trata, visa superar as
injustiças ambientais, a desigualdade social, a apropriação capitalista e
funcionalista da natureza e da própria humanidade, pois vivenciamos
processos de exclusão, nos quais há uma ampla degradação ambiental
socializada com uma maioria submetida, indissociados de uma apropriação
privada dos benefícios materiais gerados.
Educação Ambiental: contextualização
Para falarmos de Educação Ambiental devemos inicialmente observar
que a humanidade desvendou, conheceu, dominou e modificou a natureza para
melhor aproveitá-la, estabelecendo assim outras formas de vida, e, por
conseguinte, novas necessidades surgiram e os homens foram criando novas
técnicas para suprirem essas necessidades, muitas delas decorrentes do
consumo e da produção (SANTOS & FARIA, 2004).
Uma fase agravante ocorre pós Revolução Industrial no século XVIII,
momento em que o capitalismo aumenta de forma acelerada, ampliando a
margem de lucro do capital, modificando o sistema de produção, através do
grande número de fábricas que foram responsáveis pelo aumento da poluição
do ar, dos rios, do solo, e demais recursos naturais que se fazem necessários
para promover e suprir as necessidades de sobrevivência. Decorrente disto, a
problemática vivenciada nos dias de hoje, que ao longo dos três últimos
séculos, vem sendo justificado, que o capitalismo, trouxe para o meio ambiente
a possibilidade do progresso humano (BRAICK, 2007).
A crescente degradação pela qual o ambiente natural está passando se
relaciona diretamente com o modelo de vida empregado por esse sistema
(capitalista), que se utiliza dos recursos naturais de forma irracional para a sua
manutenção. Em função disso, a temática ambiental começou a ser discutida, a
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partir do século XX, onde esse sistema começou a ser questionado, traçando
assim alternativas para a melhoria da relação homem-natureza. A partir disso,
a percepção do meio ambiente passou a considerar, além dos aspectos físicos
e biológicos, o meio social, econômico e cultural e, especialmente, a relação
entre todos esses fatores (SMA, 1991).
Decorrente destas modificações, a EA ganhou notoriedade com a
promulgação da Lei 9.795, de 27 de abril de 1999, que instituiu uma Política
Nacional de Educação Ambiental e, por meio dela, foi estabelecida a
obrigatoriedade da EA em todos os níveis do ensino formal da educação
brasileira. Esta lei precisa ser mencionada como um marco importante da
história da EA no Brasil, porque ela resultou de um longo processo de
interlocução entre ambientalistas, educadores e governos. (BRASIL, 1999).
Neste sentido, para que ocorra a interpretação das complexas
características que o meio ambiente estabelece é preciso desenvolver a
sensibilidade de se utilizar racionalmente os recursos naturais, é necessário
informações e técnicas onde se tenham uma nova visão para a compreensão
da realidade, sendo assim, possível trabalhar a consciência ecológica da
humanidade (MULLER, 1996).
Para que possamos trabalhar essas informações técnicas, entre
legislação e o que podemos realizar, buscamos o IBAMA - Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - (2002) que vem
trabalhando com uma perspectiva ambiental dentro de um processo de gestão
ambiental, com a elaboração de políticas públicas por meio da participação dos
cidadãos, de forma coletiva, influenciando nas decisões que afetam a
qualidade do meio ambiente.
Segundo informações contidas no IBAMA (2002) “[...] todo processo
educativo é antes de tudo um processo de intervenção na realidade vivida em
que educador e educando, numa prática dialógica, constroem o conhecimento
sobre ela, objetivando a sua transformação”. Na EA existe uma complexidade
na relação entre o meio ambiente natural e o ambiente artificial, ou seja, aquele
que nós construímos, sendo que, nesta relação, todos os aspectos são
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considerados: os biológicos, físicos, sociais, econômicos e culturais. Sendo
assim, compreendemos que a EA tem caráter permanente e geral, o que nos
prepara para compreender a origem e a causa dos problemas da atual crise
ambiental.
Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA
Partindo do pressuposto de que através da educação podemos aprender
e no que tange a elaboração e implementação de políticas públicas
educacionais, Cunha (2002, p. 110) sugere que se devem identificar os grupos
“que têm interesse material e/ou simbólico nas políticas em questão; mais do
que conexão lógica, é preciso buscar conexão sociológica”.
No Brasil, as legislações, são acontecimentos que objetivam regular algo
ou alguém, para que o objeto em questão não ultrapasse os limites do bemestar social e/ou natural. Neste sentido, em 27 de abril de 1999 sancionou-se a
Lei no 9.975, dando origem a Política Nacional de Educação Ambiental –
PNEA, considerada o marco da legislação ambiental no Brasil, devido a um de
seus objetivos: inserção da temática ambiental em todos os níveis de ensino.
A “ideia-foco” da PNEA, conforme supracitado é de que todos têm direito
à Educação Ambiental e, neste sentido, incumbe-se ao Poder Público, nos
termos dos artigos 205, e 225 da Constituição Federal,
Art. 205 - A educação, direito de todos e dever do Estado e da
família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, sem
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho.
Art. 225 - Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações (BRASIL, 1988).

Neste sentido, definir políticas públicas para “promover a educação
ambiental em todos os níveis de ensino e o engajamento da sociedade na
conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente” (BRASIL, 1999).
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Conforme a Lei no 9.795/99 em seu 4º artigo são princípios básicos da
Educação Ambiental,
I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; II - a
concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a
interdependência entre o meio natural, o sócio-econômico e o
cultural, sob o enfoque da sustentabilidade; III - o pluralismo de idéias
e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e
transdisciplinaridade; IV - a vinculação entre a ética, a educação, o
trabalho e as práticas sociais; V - a garantia de continuidade e
permanência do processo educativo; VI - a permanente avaliação
crítica do processo educativo; VII - a abordagem articulada das
questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais; VIII - o
reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e
cultural.

E, em seu artigo 5º, os objetivos fundamentais da Educação Ambiental
são assim descritos,
I - o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio
ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo
aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais,
econômicos, científicos, culturais e éticos; II - a garantia de
democratização das informações ambientais; III - o estímulo e o
fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática
ambiental e social; IV - o incentivo à participação individual e coletiva,
permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio
ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um
valor inseparável do exercício da cidadania; V - o estímulo à
cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis micro e
macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade
ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade,
igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade
e sustentabilidade; VI - o fomento e o fortalecimento da integração
com a ciência e a tecnologia; VII - o fortalecimento da cidadania,
autodeterminação dos povos e solidariedade como fundamentos para
o futuro da humanidade.

Ao analisar as descrições desses dois artigos, no que tange princípios 7 e
objetivos8, a Lei mostra-se como instrumento fundamental para assegurar o
respeito ao meio ambiente e a vida em sociedade. E, segundo Cericato (2008)
à sociedade civil compete zelar pelo seu efetivo cumprimento, protegendo os
recursos naturais para as presentes e futuras gerações, objetivando o
7

Do latim, Principium. Ponto de partida e fundamento de um processo qualquer
(ABBAGNANO, 2015, p.928).
8 O mesmo que objeto, quando a palavra é adotada no sentido de fim ou meta (ABBAGNANO,
2015, p.841).
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desenvolvimento sustentável, mostrando assim que, a implementação dessa
política pública ambiental é, por exemplo, prioridade para a concretização dos
trabalhos efetivos em prol do meio ambiente, pois incentiva o exercício da
cidadania ao mesmo tempo que estimula a adoção de ações preventivas aos
danos ambientais.
BREVES CONSIDERAÇÕES
Por fim, se a sociedade atual vive um constante impasse em meio a
tantas mudanças no campo da ética, da moralidade, da economia e
principalmente no campo ambiental, é sinal que algo não está bem, logo então,
percebe-se um paradoxo, pois as políticas públicas são bem descritas e com
objetivos coerentes, contudo, o grande desafio é a aplicabilidade das mesmas.
E, a Educação Ambiental vem como quebra de diversos paradigmas, buscando
orientar, mostrar e sensibilizar que outra forma de vida é possível, com menos
consumo, menos degradação, mais cuidado e com um olhar mais ético em
relação à vida.
No que tange a Política Nacional de Educação Ambiental, percebemos
que a mesma ganhou espaço nos currículos escolares de todos os níveis de
ensino, mostrando que o enfoque ambiental merece grande atenção nas
rotinas pedagógicas. Podemos, assim, verificar nessa afirmação a influência do
contexto histórico da Política Pública determinante no período.
Neste sentido, as políticas públicas, voltadas a qualquer área, necessitam
de uma maior participação popular, pois somente assim, poderemos vislumbrar
ações ambientais que façam o ser humano conhecer e compreender as
diferentes percepções de mundo e de vida, contribuindo para um outro olhar,
sob diferentes perspectivas de comportamentos.
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REFORMAS DO ESTADO E DA EDUCAÇÃO: REPERCUÇÕES NAS
POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DOCENTE
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Silvia Regina Canan3
Edite Maria Sudbrack4
Eixo 1 – Estado e Políticas Educacionais
RESUMO
O artigo destaca questões referentes à reforma do estado e da educação, pós anos de 1990.
Essas políticas estão e consenso no que se refere à ascensão do privado, em que a atuação
do Estado deve ser mínima para garantir uma educação de qualidade. Chama atenção o fato
de que as medidas de reforma se apresentam muito bem estruturadas e abrangem a gestão, a
formação dos professores, o currículo e seus fundamentos teóricos. Diante disso, os órgãos
governamentais brasileiros evidenciam a necessidade de adequação do trabalho docente para
atender às novas exigências profissionais, vinculadas nos princípios de flexibilidade e
eficiência. Tem por objetivo analisar as principais reformas educacionais que foram articuladas
com as recomendações dos organismos internacionais, bem como compreender o rumo das
políticas de formação docente a partir do PNE 2014-2024 e da Resolução CNE/CP nº 2/2015.
A opção metodológica para tal estudo é a pesquisa bibliográfica, amparada em estudiosos da
área. Destaca-se a reforma do Estado e seus impactos na educação, especialmente, nas
políticas de formação docente, numa perspectiva de compreender qual a direção que as
políticas de formação docente assumem no contexto atual. É pertinente refletir sobre o contexto
atual das políticas de formação docente, em que vigora o Plano Nacional de Educação 20142024 e as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos
Profissionais do Magistério da Educação Básica, posto que o PNE se vincula ao projeto social,
enquanto Política de Estado. Nesse cenário, é importante considerar alguns avanços. A
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aprovação do PNE resultou em novos marcos para os processos de organização e gestão da
educação nacional. A realização da CONAE, enquanto centro de debate democrático e
participativo, aponta para a necessidade de se efetivar o PNE como política de Estado, bem
como as DCNs, como possibilidade de novos caminhos e concepções a respeito da formação e
profissionalização docente.
Palavras-chave: Reformas do Estado. Políticas Educacionais. Formação de Professores.

INTRODUÇÃO
O artigo é resultado de uma pesquisa bibliográfica com análise
documental que, destaca questões referentes à reforma do estado e da
educação, pós anos de 1990, período marcado pelas reformas no campo
educacional, sob influências mundiais, visando atender às recomendações de
organismos internacionais, que têm por objetivo maior a reforma do Estado5.
Tem por objetivo analisar as principais reformas educacionais que foram
articuladas com as recomendações dos organismos internacionais, bem como
compreender o rumo das políticas de formação docente a partir do PNE 20142024 e da Resolução CNE/CP nº 2/2015.
Evidencia-se que as reformas dos sistemas educacionais que ocorreram
no Brasil têm origem na reestruturação produtiva, pelo viés do capital, regida
pelo aumento de poder de países ricos que ditam e impõem suas regras e
exigências. Nessa direção, as políticas de formação de professores são
ajustadas, buscando um novo perfil de professor e de formação docente, para
atender às demandas do novo mercado de trabalho.
Diante desse cenário, faz-se pertinente refletir sobre o contexto atual das
políticas de formação docente, em que vigora o Plano Nacional de Educação
2014-2024 e as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação
Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica, posto
que o PNE se vincula ao projeto social, enquanto Política de Estado. Sendo
assim, o artigo está organizado em duas partes: inicialmente, ressaltamos a
reforma do Estado e seus impactos na educação, especialmente, nas políticas
de formação docente. Em seguida, trazemos para o debate as metas do PNE

5

Defende-se essa reforma sob a égide de retomar o desenvolvimento econômico, minimizando
a atuação do Estado no que se refere às políticas sociais.
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2014-2024 que abordam a formação docente, bem como a Resolução CNE/CP
nº 02/2015, numa perspectiva de compreender qual a direção que as políticas
de formação docente assumem após a publicação desses documentos.
ESTADO NEOLIBERAL E REFORMAS NA EDUCAÇÃO
No contexto de globalização das políticas educacionais, as distintas
nações e os seus respectivos sistemas educacionais são cada vez mais
pressionados a desempenharem papel insubstituível no seu desenvolvimento
social e econômico e na competitividade internacional, provocando um
movimento de força que transcende a autonomia dos Estados Nacionais,
inclusive na definição de suas políticas em educação, em que pese juízo de
valor possível. Os sistemas e organizações educacionais devem garantir às
nações competitividade e sustentabilidade em âmbito nacional e global.
(ALVES, 2012).
Após a Segunda Guerra Mundial, “são inúmeros os arranjos táticos e
estratégicos” que a lógica do capital vem exercendo para obter êxito. Destarte,
Silva (2012, p. 16), aponta que
Nos últimos arranjos táticos e estratégicos da “ordem” capitalista
mundial, e pelas características que essa “ordem” adquiriu no
chamado fenômeno da globalização, nada tem ficado impune às
consequências contraditórias que tal fenômeno tem produzido. Não
há Estado nacional ou economia local que não tenha sentido a
presença, cada um à sua maneira, dos novos tentáculos do capital
mundial.

Os processos e realidade atuais da globalização estão afetando, a nível
diário, até mesmo de hora em hora, para melhor ou pior, a maioria da
população do mundo.
Diante desse contexto global, para entendermos o princípio da
instalação do neoliberalismo e correlatos, é pertinente, fazer um breve percurso
que busca compreender o período dos anos 60. Com a crise do modelo fordista
surge a alternativa neoliberal com um modelo de intervenção política,
econômica e cultural. Passamos, a partir disso, a caminhar no compasso ditado
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pelos organismos financiadores, como o Banco Mundial, que passaram a
financiar os setores básicos da sociedade, entre eles a educação.
No contexto da reforma do Estado, as décadas de 80 e 90 marcam a
inserção dos países da América Latina na ordem neoliberal6. As políticas
neoliberais foram amplamente difundidas na América Latina a partir da década
de 1980. No Brasil, sua admissão foi nos anos de 1990, com o presidente
Fernando Collor de Mello. Segundo Evangelista, Shiroma e Moraes (2002, p.
55), “com Collor deflagrou-se o processo de ajuste da economia brasileira às
exigências da reestruturação global da economia”.
Com a política neoliberal o Estado, aos poucos, perde sua identidade de
agência produtora de bem e serviços e garantia dos direitos dos cidadãos. A
reforma do Estado empreendida pelo governo da época é firmada pela
necessidade de modernização e superação dos problemas financeiros
causados pelas demandas sociais, afirmando que sem essas reformas não
haveria desenvolvimento, exemplo disso é o que vivenciamos hoje, com o
Presidente Temer7, que propõe diferentes reformas nas políticas sociais, com a
justificativa de impulsionar o desenvolvimento do país.
No contexto dessas reformas a educação passa por uma nova
configuração. O movimento de reforma acabou por transferir a educação da
esfera da política para a esfera do mercado, negando sua condição de direito
social e transformando-a em uma possibilidade de consumo individual, variável
segundo o mérito e a capacidade dos consumidores. (GENTILI, 1998). Assim,
a educação exerce importante função para efetivar as mudanças na sociedade,
ao passo em que redefine o seu papel e promove a formação de recursos
humanos para alavancar o desenvolvimento econômico.

“O neoliberalismo é um projeto político, econômico e social de caráter hegemônico que está
fundamentado na subordinação da sociedade ao mercado livre e a não intervenção do poder
público, sendo o mercado livre responsável pela preservação da ordem social” (NETO E
MACIEL, 2004, p. 36).
7 Michel Temer (PMDB) assumiu a Presidência da República, em 31 de agosto de 2016, após o
impeachment de Dilma Rousseff (PT).
6
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Em consonância à reforma do Estado, no Brasil, ocorreu a reforma
eduacional. O Plano Decenal de Educação é o marco do início dessa reforma,
que foi mediada pelo governo de Itamar Franco (1992-1994) e efetivada no
governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2003)8. Importante
destacar que as reformas descritas nesse Plano ilustravam os acordos
firmados na Conferência de Ministros da Educação e de Planejamento
Econômico, realizada no México, em 1979, e na Conferência de Jomtien, em
1990, na Tailândia, Conferência Mundial de Educação para Todos, promovida
pela ONU, em que 155 governos assumiram o compromisso de assegurar
educação básica de qualidade para crianças, jovens e adultos. (MALANCHEN
E VIEIRA, 2006).
Atendendo às exigências dos organismos internacionais as reformas
educacionais foram implantadas nos países latino-americanos. Silva Jr (2002,
p. 206), ressalta que
As reformas educacionais na América Latina, particularmente no
Brasil, são uma intervenção consentida realizada pelas autoridades
educacionais nos moldes das agências multilaterais, no contexto da
universalização do capitalismo, direcionadas por uma razão
instrumental e pela busca de consenso social geral, que se constitui
no epicentro de um processo de mercantilização da esfera política,
em geral, em particular da esfera educacional – lócus privilegiado
para o Estado de formação do ser social, portanto, de construção de
um novo pacto social.

As reformas propostas pelos organismos internacionais, ocorreram com
base numa análise realizada nos países da América Latina e Caribe, que
apontou uma crise na educação, no que se refere à eficiência, eficácia e
produtividade do sistema, pressupostos da racionalidade econômica. Como
podemos perceber, esses termos se referem ao campo empresarial, de
mercado e assim, como medida para superar a crise na educação, os
organismos apontam a necessidade de adotar mecanismos coercitivos
baseados no mercado. Nessa direção, a educação passa de direito para
oportunidade, mercadoria. As reformas se legitimaram pelo discurso de que a

8

O governo de FHC ficou no poder por dois mandatos seguidos.
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crise da educação está intimamente relacionada a falta de capacidade do
Estado em administrá-la, na oferta de má formação dos professores, currículos
inadequados, falta de recursos e outros. Ancorada na necessidade de
modernizar o sistema, defende-se a ideia de reformar o Estado. De acordo com
Campos (2002, p. 2),
Análises realizadas por organismos como Banco Mundial, CEPAL e
UNESCO afirmam, enfaticamente, a presença de um descompasso
entre a educação oferecida pelos sistemas educacionais e as
necessidades do mercado de trabalho; segundo os analistas dos
organismos internacionais, esse descompasso traduz-se em uma
situação de crise, que revela o anacronismo e a ineficácia das
escolas. Considera-se que a educação é um aspecto essencial à
competitividade das empresas e das nações, constituindo-se na via
privilegiada para o desenvolvimento com base na equidade social.

Diante desse apontamento o governo brasileiro entrou em consenso
com as reformas neoliberais as quais defendiam que a intervenção estatal era
prejudicial para a concretização de uma educação de qualidade. Em
decorrência disso, a educação passa a atender as novas dinâmicas
competitivas do mercado mundial. “Com isso, busca também a adequação dos
homens à sociabilidade exigida pelo novo momento de mundialização do
capital, tanto do ponto de vista ético, quanto do ponto de vista técnicoprofissional” (MALANCHEN E VIEIRA, 2006, p. 7). A educação passa a
assumir um papel fundamental para qualificar recursos humanos para atender
aos novos padrões de exigência mundial, produtividade e competitividade.
Materializada em atos normativos a reforma foi ocorrendo, com destaque
para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9394, de
dezembro de 19969 (BRASIL, 1996), que representou o marco da
institucionalização de políticas educacionais brasileiras que foram planejadas e

9

A LDB tramitou no Congresso Nacional desde 1998 e após sofrer várias modificações foi
aprovada em 17 de dezembro de 1996. O processo de tramitação da LDBEN contou com a
participação da comunidade educacional na luta e defesa da escola pública de qualidade.
Entretanto, no momento da aprovação da Lei, por meio de um golpe reacionário segundo e
conservador com o substitutivo de LDBEN oriundo do Senado Federal, proposto pelo então
Senador Darcy Ribeiro, foi aprovada uma lei que não correspondia às aspirações alimentadas
em quase duas décadas pela comunidade de educadores. (EVANGELISTA, SHIROMA e
MORAES, 2002).
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implantadas pelo MEC e pelo governo anterior, presidente Itamar Franco.
Evangelista, Shiroma e Moraes (2002, p.51) enfatizam a importância de
“compreender como o governo conseguiu sancionar uma legislação que, por
omitir as responsabilidades cabíveis ao Estado, não cerceia o Executivo de pôr
em andamento seu próprio projeto político-educativo por outras vias”.
Com a aprovação da LDB, ações foram tomadas pelo Estado com vistas
a modificar a educação brasileira, desde a educação básica até o ensino
superior, com destaque para as universidades públicas e cursos de formação
de docentes. Nesse sentido, os currículos dos cursos de graduação
começaram a receber atenção diferenciada, com programas de formação
pedagógica, regulamentação do Curso Normal e elaboração das Diretrizes
Curriculares Nacionais para a graduação. (MALANCHEN E VIEIRA, 2006).
A

formação

dos professores,

no

contexto

da

reforma, ganha

centralidade. Vistos como fundamentais para a reforma que se apregoa, são
debatidas diferentes propostas de formação para os professores, “fundadas em
projetos políticos e perspectivas históricas diferenciadas, o que faz com que a
formação desses profissionais seja tratada ou como elemento impulsionador e
realizador dessas reformas, ou como elemento que cria condições para a
transformação da própria escola, da educação e da sociedade”. (MALANCHEN
E VIEIRA, 2006, p. 10). Os professores representam o foco da reforma
educacional uma vez que são responsabilizados pela crise da educação e, ao
mesmo tempo, indicados como a alternativa para solucionar os problemas
educacionais. A formação dos professores vai ao encontro dos interesses do
projeto de sociedade e de educação de cada momento histórico.
Tendo os professores como protagonistas do processo de reforma na
educação os Estados nacionais viabilizaram as reformas com ênfase para a
formação e atuação dos professores. Nessa perspectiva, os professores,
muitas vezes, “são considerados os principais responsáveis pelo desempenho
dos alunos, da escola e do sistema. Diante desse quadro, os professores
veem-se, muitas vezes, constrangidos a tomarem para si a responsabilidade
pelo êxito ou insucesso dos programas”. (OLIVEIRA, 2003, p. 32).
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Assim, o delineamento das políticas educacionais modifica o perfil e as
funções dos professores. O perfil desses profissionais e a flexibilização dos
currículos da graduação, são mecanismos para atender ao processo produtivo
e necessidades do mercado de trabalho. O novo profissional desejado deve
adquirir uma base de conhecimentos gerais, importante para sua maior
treinabilidade e adaptação à flexibilidade e às mudanças nos processos
produtivos. (SCHEIBE, 2004).
Esse novo delineamento na formação de professores pode ser
interpretado como uma ação estratégica para concretizar as mudanças
almejadas no campo econômico, político e social.
Em meio a esse cenário, na década de 90, o quadro que se delineia na
formação dos professores é esse, em que se insere e valoriza o instrumental, o
técnico e retira-se o político, o teórico, enfim, o caráter científico do
conhecimento, por meio de um discurso que naturaliza a necessidade da
informatização, da modernização, processo regido pela globalização. Diante
desse cenário que se apresentou pós anos de 1990, é importante compreender
o contexto atual em que vigora o Plano Nacional de Educação 2014-2024,
como também as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação
Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica. Tais
documentos, concretizados em políticas educacionais, apontam um novo rumo
para a formação docente? A questão em voga direciona o decorrer da
discussão.
PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014-2024: UM NOVO RUMO PARA AS
POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DOCENTE?
Ancorada pela Constituição Federal de 1988 e a LDB 9.394/96, foi
realizada no ano de 2010 a Conferência Nacional de Educação – CONAE, que,
embora sendo organizada por iniciativa governamental - sociedade política,
abriu espaço para a participação dos diferentes segmentos da comunidade
educacional – sociedade civil. (SAVIANI, 2011). Assim, a CONAE configurouse em um processo de debate democrático e participativo, com o objetivo de
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definir os rumos da educação brasileira e colher subsídios para a elaboração
do Plano Nacional de Educação (PNE), para os próximos dez anos. A forma
como foi elaborado o novo Plano diferencia-se de todos os outros, visto que foi
aberto espaço de participação da sociedade civil para definir os rumos da
educação brasileira.
Constituído por 20 metas e várias estratégias as quais abrangem a
educação básica e a educação superior, em suas etapas e modalidades, traz
para o debate também questões referentes à qualidade, à avaliação, à gestão,
ao financiamento da educação e à valorização dos profissionais da educação.
Das vinte metas que compõem o Plano, as metas 15 e 16 abordam a formação
inicial e continuada dos professores da educação básica. Sendo assim,
trazemos para reflexão, essas metas, na perspectiva de analisar as relações
com as novas Diretrizes e possibilitar nova reflexão e debate para repensar os
rumos e impactos dessa política no que concerne à formação inicial e
continuada dos professores na educação básica.
Ao abordarmos, na íntegra, o texto da Meta 15, que propõe:
garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência
deste PNE, política nacional de formação dos profissionais da
educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os
professores e as professoras da educação básica possuam formação
específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área
de conhecimento em que atuam.

Em relação a essa meta, utilizamo-nos dos indicadores fornecidos pelo
Observatório do PNE (2016)10, os quais apontam que em 2013, apenas 74,8%
dos professores da Educação Básica detinham formação com Ensino Superior,
o que significa que um quarto dos professores lecionavam mesmo sem ter
formação em nível superior. Deste percentual, apenas 65,4% detinham

10

O Observatório do PNE é uma plataforma online que tem como objetivo monitorar os
indicadores referentes a cada uma das 20 metas do Plano Nacional de Educação (PNE) e de
suas respectivas estratégias, e oferecer análises sobre as políticas públicas educacionais já
existentes e que serão implementadas ao longo dos dez anos de vigência do Plano. Disponível
em: http://www.observatoriodopne.org.br/
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formação em cursos de licenciaturas. Como delineamos, ao longo do texto, a
formação inicial é essencial para embasar teoricamente e capacitar os
profissionais em relação à sua prática docente. Importante destacar que essa
formação necessita estar articulada aos processos de ensino e aprendizagem e
na organização e gestão da educação básica. De nada adianta formar um
professor distanciado do contexto socioeducacional em que, futuramente, irá
atuar.
O cenário referente à formação docente no Brasil teve mudanças a partir
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996, que
estabeleceu a formação superior como condição para lecionar11. A oferta de
cursos de graduação em Pedagogia e outras Licenciaturas, nos últimos anos,
foi estimulada pelos programas e políticas de formação e financiamento como o
PARFOR, PROUNI e FIES12 que facilitam a inserção e permanência em cursos
formação de professores. Mesmo assim, por motivos diversos, os quais por
vezes, estão relacionados à falta de motivação para o estudo, bem como à
qualidade da formação ofertada, tanto na formação inicial, quanto na formação
continuada, muitos professores demonstram pouco interesse em aprofundar
seus estudos e garantir uma formação em nível superior. Existem
descompassos entre a formação universitária e a realidade encontrada em sala
de aula. Como uma alternativa, cabe às universidades reverem seus currículos
na busca de formar docentes que dominem os conhecimentos sobre o objeto
de ensino, de forma que o aluno se aproxime dele e das condições didáticas e
intervenções necessárias ao seu avanço.

São grandes os desafios para

atender ao que dispõe a meta conforme o tempo estabelecido.
A Meta 16 dispõe sobre:
Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos
professores da educação básica, até o último ano de vigência deste

11

Embora seja desejável a formação superior, é admitida, como formação mínima para o
exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, a
oferecida em nível médio, na modalidade normal. (Redação da Lei nº 12.796, de 2013).
12 Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica; Programa Universidade
para Todos e Fundo de Financiamento Estudantil.
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PNE, e garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação básica
formação continuada em sua área de atuação, considerando as
necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de
ensino.

Atualmente, apenas 30% dos professores da Educação Básica possuem
Pós-Graduação, segundo dados do Censo Escolar (2014). As lacunas na
formação inicial de nossos docentes é um dos grandes entraves na melhoria da
qualidade da educação. Compreendemos a formação continuada como uma
possibilidade de reflexão e de (re) estruturação da prática docente. Para que tal
formação se efetive é essencial sobretudo, considerar as especificidades de
cada local – escola e corpo docente.
Diante do exposto, articuladas às metas aqui apresentadas e,
respectivamente, às suas estratégias explicitadas no PNE, foram homologadas
pelo MEC, em 24 de junho de 2015, as novas Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da
Educação Básica, resultado de debates e discussões que, por mais de uma
década, foram objeto de estudo no Conselho Nacional de Educação, por meio
de uma Comissão Bicameral13.Considerando as diferentes concepções e
embates no campo educacional, bem como os marcos legais, com destaque
para a CF 1988, a LDB e o PNE, o processo de construção das novas
Diretrizes foi desencadeado com o objetivo de garantir maior organicidade para
a formação inicial e continuada dos profissionais do magistério da educação
básica.
Tais discussões também foram resultantes das deliberações da CONAE,
a qual afirmou a necessidade de um Sistema Nacional de Educação, articulado
às políticas educacionais e à valorização dos profissionais da educação,
destacando a necessidade de uma base comum nacional para a formação
inicial e continuada aos professores, como forma de garantir uma sólida
formação teórica e interdisciplinar em educação, formando professores para

13

O CNE é composto pelas Câmaras de Educação Superior e de Educação Básica. A
Comissão Bicameral de Formação de Professores é constituída por conselheiros das duas
Câmaras, com a finalidade de desenvolver estudos e proposições sobre a temática.
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atuar nas diferentes etapas da educação básica. Nessa perspectiva, cabe
destacar o que nos diz Dourado (2015, p. 305), quando afirma que é preciso
garantir
Uma concepção de formação pautada tanto pelo desenvolvimento de
sólida formação teórica e interdisciplinar em educação de crianças,
adolescentes, jovens e adultos (as) e nas áreas específicas de
conhecimento científico quanto pela unidade entre teoria e prática e
pela centralidade do trabalho como princípio educativo de formação
profissional, como também pelo entendimento de que a pesquisa se
constitui em princípios cognitivo e formativo e, portanto, eixo
nucleador dessa formação. 14

As novas DCNs caracterizam-se como uma política nacional, resultado
de inúmeras discussões ao longo da última década. Com a aprovação do PNE
as mesmas podem ser concretizadas.

Estando articulada ao PNE,

especialmente, às metas – 15 e 16 – e suas estratégias que configuram as
bases para a formulação de uma política nacional de formação dos
profissionais da educação, a Resolução nº 2/CNE/CP/2015 apresenta-se como
um componente essencial para a profissionalização docente.
Por se caracterizar como proposta de nova política educacional, a
formação de profissionais do magistério da educação básica tem se constituído
em campo de disputas de concepções, dinâmicas, políticas e currículos. Mas,
de maneira geral, todos apontam para a necessidade de repensar a formação
desses profissionais. Numa perspectiva de maior organicidade das políticas, as
novas Diretrizes apresentam a necessidade de avançar nos marcos
referenciais em vigor no que tange à formação inicial e continuada, “por meio
de ações mais orgânicas entre as políticas e gestão para a educação básica e
a educação superior, incluindo a pós-graduação e, nesse contexto, para as
políticas direcionadas à valorização dos profissionais da educação. ”
(DOURADO, p. 306, 2015).
Para atender a essa concepção, as novas DCNs sinalizam como
essencial maior articulação, por meio de fóruns, entre instituições formadoras e

14

Grifos dos autores.
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educação básica, para a elaboração e desenvolvimento de projetos formativos,
definindo que a formação inicial e continuada deve contemplar:
I.
Sólida formação teórica e interdisciplinar dos profissionais.
II.
A inserção dos estudantes de licenciatura nas instituições de
educação básica da rede pública de ensino, espaço privilegiado da
práxis docente;
III.
O contexto educacional da região onde será desenvolvido;
IV.
Atividade de socialização e avaliação dos impactos;
V.
À ampliação e ao aperfeiçoamento do uso da língua
portuguesa e à capacidade comunicativa, oral e escrita, como
elementos fundamentais da formação dos professores e à
aprendizagem de Libras;
VI.
As questões socioambientais, éticas, estéticas e relativas a
diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa
geracional e sociocultural como princípios de equidade.
(RESOLUÇÃO Nº 2 CNE/CP, p. 5, 2015).

Diante disso, proclama-se um novo conceito e panorama de formação
docente, visto que se propõe a articulação entre educação básica e educação
superior na elaboração dos projetos de formação. Podemos pensar essa nova
política educacional como um avanço importante, sobretudo, nas políticas de
formação docente, pois assim descortinam-se novas possibilidades de
contemplar conhecimentos teóricos, interdisciplinares e pedagógicos com
relações concretas entre teoria e prática, ressignificando a práxis docente
desde a formação inicial.
É fundamental que as instituições formadoras institucionalizem um
projeto de formação com identidade própria, articulado às instituições de
educação básica, considerando uma “base comum nacional, sem prejuízo de
base diversificada, pautada pela concepção de educação como processo
emancipatório e permanente” (DOURADO, p. 307, 2015), reconhecendo o
trabalho docente que articula teoria e prática, bem como as divergentes
realidades de instituições e profissão.
Segundo as novas DCNs, ao final de sua formação inicial e continuada o
egresso deverá comtemplar conhecimentos teóricos e práticos, portanto
plurais, sendo resultado do projeto pedagógico do processo de formação e do
exercício profissional, “fundamentado em princípios de interdisciplinaridade,
contextualização, democratização, pertinência e relevância social, ética e
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sensibilidade afetiva e estética” (DOURADO, p. 307, 2015). Dessa forma,
permitindo que tenha acesso e conhecimento sobre a instituição educativa, a
pesquisa, o seu campo de atuação, a gestão educacional e de instituições de
educação básica. Evidencia-se, nesse novo paradigma de formação, a
necessidade de se ampliar e de abranger as diferentes características e
dimensões da docência. A educação é compreendida como processo de
emancipação e a escola como lócus da práxis docente.
Sobre a formação continuada, as novas Diretrizes apontam para a
necessidade de compreender as dimensões coletivas, organizacionais e
profissionais, o repensar do processo pedagógico, dos sabres e valores.
Reconhecem como processo contínuo e que pode ocorrer em diferentes
espaços e momentos, por meio de atividades de extensão, grupos de estudo,
reuniões pedagógicas, cursos, programas que vão além da formação mínima
exigida, “tendo como principal finalidade a reflexão sobre a prática educacional
e a busca de aperfeiçoamento técnico, pedagógico, ético e político do
profissional docente.” (DOURADO, p. 312, 2015).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando o exposto nesse trabalho, podemos apreender que as
políticas de reforma do Estado e da educação, no Brasil, regidas pelo Ministério
da Educação, foram viabilizadas em consonância com os organismos
internacionais. Essas políticas estão e consenso no que se refere à ascensão
do privado, em que a atuação do Estado deve ser mínima para garantir uma
educação de qualidade. Chama atenção o fato de que as medidas de reforma
se apresentam muito bem estruturadas e abrangem a gestão, a formação dos
professores, o currículo e seus fundamentos teóricos. Diante disso, os órgãos
governamentais brasileiros evidenciam a necessidade de adequação do
trabalho docente para atender às novas exigências profissionais, vinculadas
nos princípios de flexibilidade e eficiência.
Assim, o Estado regulador e avaliador tem conquistado seu espaço,
com mecanismos que induzem os docentes a responder às exigências e
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resultados estabelecidos pelos interesses mercantilistas. As ações realizadas
no campo dessas reformas demonstram a vinculação com o projeto neoliberal
e cumprimento das determinações dos organismos internacionais, fortalecendo
um Estado regulador e uma educação com participação crescente do setor
privado.
Contudo, é importante considerar alguns avanços. A aprovação do
PNE resultou em novos marcos para os processos de organização e gestão da
educação nacional. A realização da CONAE, enquanto centro de debate
democrático e participativo, aponta para a necessidade de se efetivar o PNE
como política de Estado, bem como as DCNs, como possibilidade de novos
caminhos e concepções a respeito da formação e profissionalização docente.
Na direção de uma política mais sistêmica, as DCNs representam um
marco importante. Percebemos uma articulação com o Plano Nacional de
Educação e suas metas, na busca de construir uma base comum nacional para
a formação dos profissionais do magistério, bem como uma coerência com um
planejamento educacional como política de Estado.
Para além de uma efetiva política de formação, é fundamental
implantar o Sistema Nacional de Educação e garantir recursos para cumprir a
meta de 10% do PIB para a educação, investindo em carreira e melhores
condições de trabalho para os professores. Tais processos se apresentam
como balizadores na perspectiva de maior organicidade para as políticas e
gestão da educação nacional.
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Eixo 1 – Estado e Políticas Educacionais
RESUMO
Este trabalho tem por objetivo desenvolver um estudo sobre as tensões e conflitos dentro de
políticas públicas de educação, fazer uma breve consideração histórica da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação no Brasil (LDB), descrever a importância da LDB 9394/96 como
instrumento para efetivar políticas públicas de educação e as recentes alterações propostas
através da medida provisória 746/2016. Quanto à metodologia, na sua primeira fase, foi
realizada uma revisão bibliográfica-qualitativa respaldada em livros de autores clássicos e
artigos de sites confiáveis. Esta reflexão sobre a temática que envolve políticas públicas é
essencial, uma vez que é de interesse público, pois todo movimento da sociedade é norteado
por políticas públicas, as quais impactam de forma positiva ou negativa os diferentes setores.
As políticas públicas de educação são primordiais para o exercício e efetivação dos direitos dos
cidadãos, pois pressupõe igualdade de condições para todos na esfera educacional e são um
dever do estado. Com este trabalho espera-se instigar o desenvolvimento de uma visão crítica
acerca das tensões e conflitos que circundam as questões educacionais vigentes na atual
conjuntura política brasileira, mais especificamente as alterações da Lei 9394/96 que teve
mudanças perante a MP 746/2016. Após as leituras e exposição dos assuntos, concluímos
com este trabalho que as políticas públicas expressam relação de poder e podem ser
efetivadas pelos programas do governo, devendo ser voltadas ao bem comum, porém, muitas
vezes isto não acontece, sendo que quando é necessário equilibrar os gastos públicos,
geralmente são as políticas públicas educacionais as primeiras a sofrerem com os cortes.
Palavras - chave: Política Pública Educacional. Ensino. Estado.
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Este trabalho tem por objetivo desenvolver um breve estudo sobre um
tema que tem sido abordado no que tange a temática sobre tensões e conflitos
dentro de políticas públicas de educação, e em especial as recentes alterações
propostas para atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LEI
9394/96) através da Medida provisória número 746/2016.
É fundamental destacar que a primeira fase deste trabalho, constitui em
fazer uma revisão bibliográfica em obras de autores que trabalhem com a
temática sobre políticas públicas de educação e legislações referente ao tema
proposto, porém sua discussão não se esgota e permanece sendo sempre
indispensável.
Cabe considerar que esta temática muitas vezes é distante do
entendimento da maior parte da população, que na maioria das vezes fica
alheia, pois associa políticas públicas às imagens negativas que vivenciou de
política partidária, deixando assim, de perceber que fazem parte do dia a dia de
cada um.
A reflexão sobre a temática que envolve políticas públicas é essencial,
uma vez que é de interesse público, isto porque todo o movimento da
sociedade é norteado por políticas públicas, as quais impactam de forma
positiva ou negativa os diferentes setores, independente da esfera a qual se
destinam.
Assim, neste artigo serão abordados inicialmente o conceito de políticas
públicas e políticas públicas de educação, as quais são primordiais para o
exercício e efetivação dos direitos dos cidadãos, pois pressupõe igualdade de
condições para todos na esfera educacional. Com isso espera-se instigar o
desenvolvimento de uma visão crítica acerca das tensões e conflitos que
circundam as questões educacionais vigentes na atual conjuntura política
brasileira.
CONSIDERAÇÕES SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO
Antes de nos determos especificamente na proposta à que este trabalho
se dedica, é fundamental que inicialmente se faça uma breve descrição da
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definição do termo Política, para que em seguida, possamos entender as
políticas públicas educacionais, as tensões e conflitos que permeiam as
mudanças ocorridas perante a medida provisória 746/2016, a qual modifica a
lei de diretrizes e bases da educação (Lei 9394/96).
O termo política apresenta diferentes significados e esteve presente em
diversos períodos da história. Na interpretação clássica, política tem sua
origem na palavra polis – politikós – que se refere a tudo que diz respeito à
cidade, ou seja, ao urbano, civil, público e social. É um termo antigo, sendo
Aristóteles o primeiro a tratar deste tema em sua obra denominada “A política”,
em que a discussão gira em torno da natureza, funções e divisão do Estado e
sobre as formas de governo (SHIROMA et al, 2004).
Na modernidade, o termo reporta-se, fundamentalmente, à atividade
ou conjunto de atividades que, de uma forma ou de outra, são
imputadas ao Estado moderno capitalista ou dele emanam. O
conceito de política encadeou-se, assim, ao poder do Estado – ou
sociedade política - em atuar, proibir, ordenar, planejar, legislar,
intervir, com efeitos vinculadores a um grupo social definido e ao
exercício do domínio exclusivo sobre um território e da defesa de
suas fronteiras (SHIROMA et al, 2004, p.7).

As políticas públicas podem ser consideradas as ações do governo e
surgiram para serem geridas pelo Estado em benefício da sociedade, para
fazer cumprir as leis e os direitos dos cidadãos, proporcionando assim a
equidade e a igualdade.
Assim, é interessante observar a firmação de Shiroma et al (2004)
descreve equidade sendo entendida como a igualdade de oportunidades de
acesso, de tratamento e de resultados. Refere-se ao acesso à educação
(conhecimentos socialmente significativos) e a distribuição das possibilidades
de obter uma educação de qualidade.
O Dicionário de Políticas Públicas traz a seguinte definição:
Políticas públicas são decisões que envolvem questões de ordem
pública com abrangência ampla e que visam à satisfação do interesse
de uma coletividade. Podem também ser compreendidas como
estratégias de atuação pública, estruturadas por meio de um
processo decisório composto de variáveis complexas que impactam
na realidade. São de responsabilidade da autoridade formal
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legalmente constituída para promovê-las, mas tal encargo vem sendo
cada vez mais compartilhado com a sociedade civil por meio do
desenvolvimento de variados mecanismos de participação no
processo decisório (AMABILE, 2012, p.390).

Ainda trabalhando com uma proposta de melhor identificar política
pública, nos deparamos com a noção proposta de políticas públicas por
Machado (2003) refere que são as medidas tomadas pela administração
pública com a finalidade de obter resultados coletivos em benefício da
sociedade e são executadas em nível federal, estadual ou municipal. As
diversas políticas públicas adotadas pelos governantes se materializam com
ações que levam em conta os recursos econômicos, financeiros, humanos, etc,
de que dispõem.
Desta maneira o Estado é constituído por Governo, Nação e Território e
representa a forma máxima de organização humana, em que o governo
gerencia a população, a qual está organizada em determinado território.
Assim, diante o exposto subentende-se que a administração pública é
gerida pelos Governos, os quais para gerenciar os negócios e administrar o
Estado planejam e colocam em prática suas ações através das políticas
públicas que deveriam ter o objetivo maior de alcançar e oportunizar melhores
condições para a toda a população, alcançando o bem comum, Dias e Matos
(2012, p.5) definem “Estado” e “Governo”:
Quando utilizamos a palavra “Estado” estamos nos referindo à
totalidade da sociedade política, ou seja, conjunto de pessoas e
instituições que formam a sociedade juridicamente organizada sobre
um determinado território. A palavra “governo”, por sua vez, se refere
somente à organização específica de poder ao serviço do Estado, ou
seja, àqueles que gerenciam os negócios do Estado por um
determinado período de tempo.

Explicando de outra forma, ao governo cabe a implementação das
políticas públicas, assim como, definir quais políticas enfatizará e quais serão
seus objetivos, muitas vezes seguindo o momento histórico e econômico que
passa o país.
Assim, entende-se que Política pública é a ação intencional de governo
que vise atender à necessidade da coletividade. É um metaconceito ao qual,
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agregam-se variáveis, tais como, instituição de valores, percepção de arranjos
de forças, identificação de processos e metas e propostas de avaliações
(CHRISPINO, 2016).
Política Pública é tudo aquilo que o governo faz ou deixa de fazer com
todos os impactos de suas ações e ou omissões, sendo estas para o bem
comum ou não. Elas podem ser efetivadas através dos programas que os
governos determinarão conforme a área a ser abrangida.
Assim, levando-se em conta o que Silva (2016) define, compreendem-se
por políticas públicas as decisões de intervenção da esfera estatal, ou seja, tem
relação com a ação do Estado em uma realidade social, através dos planos,
programas e das ações que nascem do contexto social e que visam atender
demandas, assim como, investir e criar estratégias de cumprimento de
regulamentações administrativas. Menciona ainda que as políticas públicas
permitem distinguir entre o que o governo pretende fazer e o que, de fato, faz.
É fundamental destacar que os governos, por não serem estanques,
muitas vezes não dão continuidade às políticas públicas já existentes, mesmo
que estas apresentem resultados positivos. Colocam em prática políticas
públicas de sua preferência, que visem os seus interesses, beneficiando-se ou
beneficiando determinadas classes influentes, deixando de lado a real
necessidade da sociedade ou as políticas que foram idealizadas por outros
gestores e que lhes são obstáculos para fazerem o que almejam.
As políticas públicas sintetizam as dinâmicas das pressões de classe, as
mobilizações de grupos, as alianças, a consensualidade de interesses e os
passos para uma racionalidade do Estado democrático que compartilha o
poder. Mostram-se abertas para a sociedade civil, mesmo que não reflitam em
si os interesses da maioria (SILVA, 2016).
Conforme as necessidades e os setores a que se destinam, as políticas
públicas podem ser distintas, segmentadas e modificadas, tendo objetivos
diversos e com programas específicos. De acordo com as intenções do
governo vigente, este abrangerá ou dará maior importância a determinado
setor em detrimento de outros.
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De forma sucinta, é disto que tratam as políticas públicas, a gestão
dos problemas e das demandas coletivas através da utilização de
metodologias que identificam as prioridades, racionalizando a
aplicação de investimentos e utilizando o planejamento como forma
de se atingir os objetivos e metas predefinidos (DIAS; MATOS, 2012,
p.14).

Desta maneira, o que constatamos é que conforme o Governo que
assume o gerenciamento das ações do Estado, este poderá focar a sua forma
de administrar a um determinado tipo de política, favorecendo os interesses
privados ou os coletivos, como já referido, os governos são transitórios, pois
exercem o comando do Estado por um determinado período.
Existem diferentes modelos ou tipologias de políticas públicas: a política
social, a política macroeconômica, a política administrativa e a política
específica ou setorial. Sendo a política pública social subdividida em políticas
destinadas a atender os setores de saúde, educação, habitação e previdência
social. (DIAS; MATOS, 2012).
Sendo assim as políticas públicas busca exercer o poder político diante
de diferentes interesses dos setores sociais, mantendo o equilíbrio entre as
receitas e as despesas para cada setor social.
Conceituando políticas públicas educacionais Oliveira (2010) apud
Ferreira e Santos (2014, p.148) diz o seguinte:
[...] Se “políticas públicas” é tudo aquilo que um governo faz ou deixa
de fazer, políticas públicas educacionais é tudo aquilo que um
governo faz ou deixa de fazer em educação. Porém, educação é um
conceito muito amplo para se tratar das políticas educacionais. Isso
quer dizer que políticas educacionais é um foco mais específico do
tratamento da educação, que em geral se aplica às questões
escolares. Em outras palavras, pode-se dizer que políticas públicas
educacionais dizem respeito à educação escolar.

No que se referem às políticas públicas educacionais, estas são
necessárias para colocar em prática o direito à Educação, o direito de um
ensino de qualidade e gratuito.
É fundamental destacar que Constituição de 1988, nasce em um
momento em que o Brasil reorganiza sua Democracia e ela pode ser
considerada um dos marcos mais importante para os avanços dos direitos e
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das garantias da sociedade brasileira, assim como, para a educação e
efetivação da cidadania, nela a participação social está inserida, o que denota
as conquistas da democracia. Em seus artigos 205 e 206, os quais são
efetivados pela LDB/96, coloca em prática o direito a educação, sendo de
qualidade e gratuito, como direito assegurado, conforme observado no Art. 205
da respectiva Constituição Federal:
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 2017).

Atualmente percebe-se que o acesso à educação no ensino fundamental
tem obtido índices quase que totais, porém, tal acesso não significa a
eliminação das desigualdades existentes, assim como, não significa acesso a
ensino de qualidade.
Historicamente o acesso à educação sempre foi marcado por fortes
desigualdades, sendo em alguns momentos pelo não acesso a educação, em
outros pela exclusão dentro do próprio sistema e em outros pelo acesso a
padrões diferentes de qualidade educacional. As desigualdades educacionais
podem contribuir para o aumento das desigualdades econômicas, assim como,
o não acesso à boa educação pode ser empecilho para o exercício efetivo da
cidadania (SAMPAIO; OLIVEIRA, 2015).
Infelizmente a forma de governo existente em nosso país tem gerado
muitas tensões e conflitos, provocando certa insegurança nacional. O bem
comum tem sido deixado de lado para o benefício privado. É frequente que em
momentos de crises econômicas os cortes financeiros acontecem na
educação, assim como, mudanças sempre são sugeridas, como medidas
provisórias inesperadas e longe de conotação democrática.
As necessidades e direitos sociais sempre são analisados como custos
no Brasil, sendo que, o Estado quando submetido a esta lógica, dependendo
das circunstâncias e dos ditames da política econômica, tenderá a atrofiar a
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política social, estando aí a origem das dificuldades por que passa a política
educacional (SAVIANI, 2011).
As crises econômicas ou políticas acabam refletindo mudanças na
educação, na expectativa de que as políticas públicas educacionais façam o
“milagre” de “salvar” o país quando este apresenta desequilíbrios. A
transformação mais recente na esfera política e econômica tem acometido
diversos setores, e em especial, neste trabalho tratar-se-á do âmbito
educacional, o qual está passando por um processo de hesitação e inquietude
pelos profissionais, diante da Medida Provisória 746/2016.
BREVE CONSIDERAÇÃO HISTÓRICA DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA
EDUCAÇÃO NO BRASIL E SUA IMPORTÂNCIA
É importante antes nos dedicarmos ao estudo da temática proposta que
se destaque o quanto as questões envolvem na organização e linearidade de
uma legislação especifica à educação no Brasil foi de certa maneira protelada e
durante muito tempo esteve vinculada ao processo de colonizar e sua
ingerência.

Desde a chegada dos primeiros colonizadores no Brasil a

educação é uma temática que embora exija destaque para o desenvolvimento
e soberania de uma nação, é um tema que efetivamente não teve o respeito e
dedicação merecida.
Desta maneira, cabe destacar o esforço e dedicação a figura do
educador, Anísio Teixeira, na elaboração de um ordenamento jurídico
especifico à educação brasileira, e que defendia uma educação pública, laica e
gratuita para todos. A educação era indispensável para que o cidadão viesse a
ser alguém na sociedade, em que todos tivessem uma formação e a
oportunidade de se colocar em diferentes profissões, assim como, de fazerem
parte de uma sociedade moderna e democrática, sendo a educação um direito
para todos e um dever da sociedade.
Um dos educadores com maior relevância para a educação é Anísio
Teixeira e conforme Saviani (2010) considerava a educação como elementochave no processo revolucionário. E que sua atuação na educação enfrentou
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diversos obstáculos, sendo alguns decorrentes das forças sociais ainda
dominantes no Brasil, as quais eram contra as transformações que visassem a
superar o grau de desigualdade que sempre marcou a realidade da sociedade
brasileira.
É mister destacar que um marco importante e que teve a participação
visível e pontual de Anísio Teixeira, foi o Manifesto dos Pioneiros, sendo um
movimento educacional que defendia a democratização da educação pública,
gratuita e obrigatória, com o objetivo de que todos tivessem uma escola pública
de qualidade.
Os diversos e inúmeros projetos, movimentos, conferências, congressos e
reflexões sobre educação no Brasil geraram dentre os vários órgãos e leis
reguladores da educação nacional a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação), a qual segundo Saviani (2011) pode ser considerada a lei maior da
educação no país. Refere ainda que a LDB está logo abaixo da Constituição e
define as linhas mestras do ordenamento geral da educação brasileira.
A LDB/61 passou por diversas discussões até ser aprovada. Sua inserção
como projeto para aprovação ocorreu no ano de 1948, passou por
reformulações, esbarrou em forças políticas, recebeu emendas, até que
chegou à sua primeira versão final e aprovação no ano de 1961.
Fazendo uma síntese da história, Saviani (2015) relata que em 29 de
outubro de 1948 o projeto de Lei das Diretrizes e Bases de Educação Nacional
deu entrada no Congresso, sendo distribuído as comissões de Educação e
Cultura e Finanças. Em 1949 o relator da Comissão Mista de Leis, Gustavo
Capanema concluiu que o projeto deveria ser refundido e emendado.
Após esta solicitação e do parecer do então relator, o que aconteceu foi o
arquivamento do projeto, que permaneceu por um longo período sem ter a
devida atenção, protelando sua discussão e reformulação.
Ainda de acordo com Saviani (2015) em 1951 o projeto é desarquivado e
permanece tramitando por cerca de 5 anos e meio na Comissão de Educação
e Cultura. Nesse período esbarrou na correlação de forças representadas pelas
diferentes posições partidárias. Em 1957 o projeto chegou ao Plenário
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consideravelmente emendado, perdendo muito da sua organicidade e
coerência iniciais. Após, retorna algumas vezes para a Comissão de Educação
e Cultura para ser reformulado. Por volta de 1956 inicia cum conflito entre
escola pública e particular, polarizando a opinião pública do país até 1961,
quando então a LDB é aprovada.
De acordo com o exposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional n°4024, de 20 de dezembro de 1961, a mesma é baseada nos
princípios de liberdade e faz relação à solidariedade humana, com o propósito
de facilitar o acesso a educação para a formação e preparação do ser humano
para a sociedade.
IMPORTÂNCIA DA LDB 9394/96 COMO INSTRUMENTO DE EFETIVAR
POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO
A Lei de Diretrizes e Bases 9394/96 (LDB) é também conhecida por Lei
Darcy Ribeiro que foi um importante educador e político brasileiro. Sendo a Lei
mais importante para a área da Educação, pois trata do ensino público ou
privado e também das bases e diretrizes da educação brasileira de forma geral.
Tem como importância, estabelecer princípios que atenda aos programas
mundiais que buscam o fim do analfabetismo, possibilitar que a educação seja
de fácil acesso, permanência dos indivíduos nas escolas e a promulgação dos
Parâmetros Curriculares Nacionais enfatizando o ensino e a aprendizagem dos
valores na educação escolar dando um fundamento novo e transversal ao
currículo escolar.
Segundo Podemos ressaltar que no artigo 2° a lei 9394/96 enfatiza que a
educação é dever da família e do Estado priorizando ao educando o seu
desenvolvimento e qualificação para o mercado de trabalho, juntamente formar
cidadãos com capacidade de se relacionar e conviver em sociedade.
Este conteúdo está intimamente relacionado com a proposta da
Constituição de 1988, a qual é conhecida como a Constituição Cidadã, pois
marca o período de transição da forma de governo, o qual sai da ditadura
militar e entra para o governo democrático, eleito pelo povo.
211

De acordo com o artigo 5° da LDB/96 podemos ressaltar que o acesso à
educação básica obrigatória é direito público objetivo, podendo qualquer
cidadão, grupos de cidadãos, associação comunitária, organização sindical,
entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério
Público, acionar o poder público para exigi-lo.
Segundo a LDB/96 todo cidadão tem o direito público subjetivo à
educação básica, caso não consiga o acesso é de fundamental importância
que busque impetrar recurso junto ao Poder Judiciário contra a parte
responsável por disponibilizar uma vaga na escola mais próxima.
AS

POLÍTICAS

PÚBLICAS

DE

EDUCAÇÃO

E

A

MEDIDA

PROVISÓRIA746/2016
A Medida Provisória 746, de 22 de Setembro de 2016 foi implantada com
o propósito de alterar a Lei n° 9.394 de 20 de Dezembro de 1996 que
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e a Lei nº
11.494 de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação.
Conforme a explicação da ementa dessa medida provisória diz que ela:
Promove alterações na estrutura do ensino médio, última etapa da
educação básica, por meio da criação da Política de Fomento à
Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral.
Amplia a carga horária mínima anual do ensino médio,
progressivamente, para 1.400 horas. Determina que o ensino de
língua portuguesa e matemática será obrigatório nos três anos do
ensino médio. Restringe a obrigatoriedade do ensino da arte e da
educação física à educação infantil e ao ensino fundamental,
tornando as facultativas no ensino médio. Torna obrigatório o ensino
da língua inglesa a partir do sexto ano do ensino fundamental e nos
currículos do ensino médio, facultando neste, o oferecimento de
outros idiomas, preferencialmente o espanhol...

Assim, após breve analise do texto legal antes exposto o que se percebe
é Com essas alterações priorizou-se as áreas básicas do conhecimento e de
uma formação mais rápida e preparatória para os jovens obterem um
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conhecimento específico de uma área para poder competir a uma vaga de
emprego e ingressarem mais cedo no mercado de trabalho.
Devido a repercussão dessa medida provisória, muitas críticas surgiram,
o que gerou tensões e conflitos no âmbito nacional, assim como, preocupações
quanto ao futuro educacional.
Algumas das críticas giram em torno da forma como foi lançada tal
medida, a qual tem uma relevância significativa a nível nacional, dentre as
principais observações, uma delas é o fato de não se levar em conta a opinião
pública, e sim, de ter sido uma forma antidemocrática, imposta pelo governo,
sendo considerada uma medida autoritária. Sugerem que o governo limitou o
acesso da população e das entidades educacionais sobre as decisões em
torno da reforma do ensino médio, impedindo que o debate que estava
acontecendo continuasse.
As medidas tomadas pelo governo, ainda que partam das
necessidades reais e respondam com alguma competência a essas
necessidades, padecem de uma incapacidade congênita de resolvêlas. Isto porque a lógica que as preside as torna presas de um círculo
vicioso eivado de paradoxos [...] (SAVIANI, 2011, p.4).

Em meio aos debates, tensões e conflitos, há quem acredite que tal
medida trará benefícios, sugerindo que o jovem terá a oportunidade de
escolher o caminho de ensino e que isto possibilitará que ocorra uma
diminuição do abandono neste nível de escolaridade. Mas devemos levar em
conta a imaturidade de muitos jovens, os quais, com pouca idade, não saberão
escolher a profissão ou o que realmente querem para o seu futuro.
É interessante que se destaque que, a busca pelo conhecimento não
deve se dar de maneira estanque em que se prepare o cidadão única e
exclusivamente para o mercado de trabalho, sem possibilitar que ele tenha
acesso a uma educação que lhes dê ferramentas para questionar e ser
proativo na sociedade em que está inserido. Assim, se tivermos outro olhar sob
essa proposta, tal formação tecnicista poderá limitar a visão e formação dos
estudantes, impossibilitando o desenvolvimento da crítica no âmbito escolar.
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A observação também considera de que o ensino integral seja importante
e que poderá gerar melhor qualidade no ensino, mas, a estrutura física
existente não comporta tal medida. Para que isto aconteça, ao invés de haver
cortes no setor educacional, deveriam ser investidos mais recursos na
infraestrutura que é necessária para por em prática tal medida. Além de o
ambiente físico estar adequado para esta proposta, também se faz necessário
o investimento na quantidade de professores, com carga horária de trabalho
maior, uma formação continuada de qualidade, mais materiais tecnológicos.
A ambiciosa agenda de reformas protagonizadas pelo governo
federal insere-se na temática central que orienta o discurso
hegemônico da importância da educação, o qual destaca que, em
face do elevado grau e da natureza da competitividade econômica,
são necessários para a força de trabalho, mais conhecimentos e mais
informações. Para além da exigência de maior oferta, clama-se pela
qualidade das oportunidades educacionais. Nesta dimensão, as
reformas educacionais revelam-se como imperativas, acenando o
objetivo de promover a modernização da rede escolar, uma nova
qualidade da educação (SUDBRACK, 2009, p.93)

Ainda conforme antes o exposto, a retirada das disciplinas de educação
física, artes, sociologia e filosofia acabam por diminuir o enriquecimento
cultural, pois se visa somente com a formação técnica o crescimento capital,
desta forma deixa-se de investir no capita humano, em que o intelectual é
desvalorizado.
Cabe observar que segundo o governo estas novas alterações, apenas
retiram a obrigatoriedade destas disciplinas nos currículos, mas fica a cargo
das escolas em mantê-las ou não em seus currículos caso acharem
necessário, pois estas farão parte da Base Nacional Comum Curricular. Diante
disso, questiona-se qual o rumo das escolas frente esta opção, pois se
subentende que com as “crises econômicas”, os orçamentos devem ser
controlados, através de cortes de gastos ditos desnecessários, podendo ter
como consequência a não valorização de tais áreas, levando assim, o seu
abandono pelos gestores.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No que diz respeito ao estudo feito nesse trabalho, a política pública está
relacionada com o fazer ou não fazer do Estado, frente às ações que são
colocadas em prática pelo governo que as administra, enfatizadas neste
trabalho as políticas públicas educacionais.
É assim que, no contexto de políticas públicas, a política deve ser
entendida como um conjunto de procedimentos que expressam relações de
poder, as quais deveriam ser geridas para o bem comum nos diversos setores,
para a solução de conflitos e de necessidades da sociedade. Mas o que se vê,
é a prioridade de cortes de gastos no setor das políticas públicas educacionais,
através de medidas urgentes, nas quais se busca o equilíbrio econômico do
país. Tais cortes de recursos e investimentos acontecem justamente num dos
setores mais importantes, o da educação. Os investimentos neste segmento
deveriam ser tratados como prioridade, para que assim, o país pudesse
superar questões de desenvolvimento humano e financeiro.
Assim, este trabalho buscou fazer um estudo sobre políticas públicas de
educação e principalmente no que se referem as alterações das leis pelas
medidas provisórias 746/2016 e suas consequentes alterações propostas que
visam um modelo de ensino pragmático, e que minimizam o acesso a
disciplinas fundamentais em uma formação plena do ser humano, em especial
no que se refere à seu potencial questionar do meio social em que está
inserido.
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RESUMO
O Ensino Médio tem sido alvo de discussões e com isso são implementados projetos com o
intuito de melhorá-lo no que se refere aos índices de aprovação, à permanência dos jovens na
escola e também em relação à concepção desse nível de ensino. Nesse contexto, visando a
uma educação que promova exercícios democráticos e trabalhe a intelectualidade do
estudante como um todo, a Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Sul instituiu,
em 2011, o Ensino Médio Politécnico. Partindo dos princípios da politecnia e da
interdisciplinaridade, esta reforma busca diminuir o número de evasão e reprovação no ensino
médio. Um aspecto bastante significativo desse projeto proposto no RS refere-se à avaliação
dos estudantes, que é apresentada como uma avaliação emancipatória, envolvendo a
totalidade do estudante e com destaque para a expressão dos resultados por meio de
conceitos e pareceres descritivos. O tema deste artigo é a avaliação no ensino médio, a partir
de um enfoque da sociologia da educação, e o objetivo geral é analisar os aspectos que são
considerados pelos professores para decidir sobre a aprovação ou reprovação dos estudantes
durante os conselhos de classe. A discussão sobre essas questões é fundamentada por
reflexões sobre as desigualdades entre os estudantes e a justiça. Os professores das diversas
disciplinas e áreas do conhecimento recorrem aos conselhos de classe para debater sobre o
desempenho dos alunos e as medidas que serão tomadas em relação a isso e, nesse
momento, são realizadas discussões acerca de concepções de justiça, de injustiça e sobre a
problemática das desigualdades com vistas à busca de uma avaliação emancipatória, que
preconize a garantia de que o aluno tenha maior autonomia sobre sua vida. A pesquisa
realizada é de caráter qualitativo e a técnica utilizada para a coleta de dados foi a observação
de sete conselhos de classe em uma escola de Ensino Médio durante um ano letivo. Os
resultados apontaram para um conflito entre teoria e prática e percebemos discursos que se
assemelham com concepções de justiça já consolidadas.
Palavras-chave: Avaliação. Ensino Médio. Justiça. Desigualdades.Políticas educacionais.
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INTRODUÇÃO
O artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº
9394/1996), ao definir os princípios e fins da educação nacional, estabelece
que a sua finalidade é o amplo desenvolvimento do educando, habilitando-o
para desempenhar a cidadania e o trabalho.
A identidade do Ensino Médio se traduz, deste modo, na valorização do
mundo do trabalho e, durante muito tempo, dividia-se a educação entre ensino
técnico, voltada para a produção, e ensino propedêutico, que permitia o acesso
ao ensino superior, alcançado apenas por uma parcela pequena da população.
Com a Proposta do Ensino Médio Politécnico, porém, procurou-se dissipar
esse dualismo da educação brasileira, utilizando o conceito de politecnia, que
prevê um profundo conhecimento intelectual da técnica, trabalhando a partir da
comunicação e da transversalidade entre as áreas do conhecimento. Atrelado a
isso, concebeu-se a avaliação emancipatória, que busca reiterar as práticas
democráticas na educação brasileira, o que conta com a participação dos
alunos, além dos professores, e a busca em comum por soluções. Tal
mudança interferiu na práxis da avaliação, de modo que os professores, para
atribuir conceitos e pareceres aos alunos, precisam intercomunicar-se e chegar
a uma conclusão conjunta.
Nesse contexto, os educadores, ao discutirem o conceito do aluno,
levam em consideração situações adjacentes ao ambiente escolar, mas que
possuem um grande grau de influência nos resultados escolares, como
problemas familiares, desigualdades sociais, e recorrem a concepções de
justiça para definir a situação do educando, mesmo que imperceptivelmente.
A presente pesquisa insere-se nessa conjuntura com o objetivo principal
de analisar os aspectos que são considerados pelos professores para decidir
sobre a aprovação ou reprovação dos estudantes durante os conselhos de
classe, com ênfase para a concepção de (in) justiça presente nos discursos
dos professores. A pesquisa realizada é de caráter qualitativo e a técnica
utilizada para a coleta de dados foi a observação de sete conselhos de classe
em uma escola de Ensino Médio durante um ano letivo.
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Partindo do que foi apresentado na introdução, a estrutura que compõe
este artigo consiste, primeiramente, na breve apresentação do panorama de
algumas importantes políticas educacionais voltadas ao Ensino Médio, cujo
item está subdividido na apresentação do Ensino Médio Politécnico e na sua
respectiva avaliação emancipatória. Na sequência, será discorrida a análise em
relação aos discursos acerca da (in)justiça utilizados pelos educadores nos
conselhos de classe.
AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS E O ENSINO MÉDIO
Concepções de educação que polarizam tipos de políticas educacionais
específicas para diferentes segmentos sociais não são novidade e nem marca
exclusiva da sociedade brasileira. As teorias da reprodução sobre a instituição
escolar, já na década de 1960, (BOURDIEU; PASSERON, 2010) indicavam
que a escola, ao invés de eliminar as desigualdades sociais tinha a capacidade
de reproduzi-la, conservando as estruturas sociais. Isso expressa um conflito
entre um discurso que promete a igualdade e uma concepção de sociedade
que hierarquiza as competências (DUBET, 2003). Além disso, as análises de
Baudelot e Establet (1971 apud MEKSENAS, 2015) também demonstram a
reprodução das desigualdades, quando identificaram dois tipos de escola - a
secundária superior e a primária profissional - respectivamente, destinadas aos
filhos da elite e aos filhos dos trabalhadores.
A escola, em vez de eliminar as desigualdades, é capaz de perpetuá-las,
conservando as estruturas sociais, o que expressa um conflito no acesso à
mesma, nos diferentes níveis, pois há uma seleção direta ou indireta. Com o
intuito de identificar como operam os mecanismos dessa seleção, Bourdieu
(1998) lança mão do conceito de capital cultural – um sistema de valores
profundamente interiorizado, que é transmitido da família aos filhos. Na
concepção do autor, essa herança cultural é responsável pela diferença inicial
das crianças diante da experiência escolar e pelo êxito. Essa mudança de
perspectiva rompe com as ideias de uma escola onde há a possibilidade de
transformar e democratizar as sociedades, passando a ser vista como uma
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instituição que mantém e legitima os privilégios sociais (BOURDIEU;
PASSERON, 2010).
Alexandre (2015) apresenta um panorama das políticas educacionais
desde o governo de Getúlio Vargas até a implementação do Ensino Médio
Politécnico e a sua análise indicou uma dualidade na educação brasileira, em
que, de um lado, se encontra o ensino profissionalizante e, de outro, o ensino
propedêutico. Zotti (2006, p. 3-4) define essa dualidade como “uma educação
para pensar e uma para produzir”, o que fortalece a ideia de que no Brasil
tenha se configurado um sistema de educação que reproduzia

as

desigualdades da sociedade e que por si só já selecionava, excluía e
determinava o lugar social dos alunos.
Conforme expõe Roos (2016), apenas a LDB de 1961 (LDB nº
4024/1961) deu, de certa forma, uma abertura nesse sistema, permitindo que
os alunos oriundos do ensino técnico pudessem ingressar em universidades.
Em 1971, durante o regime militar, foi elaborada a LDB nº 5692/1971, em uma
tentativa de reverter a dualidade com a profissionalização do 2º grau, o que
não se concretizou devido à falta de recursos financeiros e materiais, atrelado a
não qualificação dos profissionais da educação. Assim, “o 2º grau não
conseguia formar o trabalhador que o mercado demandava, bem como não
preparou os alunos para uma formação geral.” (ROOS, 2016, p. 29).
A LDB nº 9394/96 novamente procura reestruturar o sistema
educacional brasileiro, no que se refere à relação da educação com o mundo
do trabalho, ocorreu a fragmentação entre a educação profissionalizante e o
ensino médio geral. Tal fragmentação foi alterada pelo decreto nº 5.154/2004,
que no seu artigo 4º estabelece que a educação profissional técnica de nível
médio será desenvolvida de forma articulada com o ensino médio.
O primeiro programa de reforma do Ensino Médio ocorreu em 2000. O
PROMED (Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio: Projeto Escola
Jovem) reconhecia na LDB nº 9304/1996 um postulado para a reforma do
Ensino Médio e tinha como objetivos “apoiar implementação da reforma
curricular e estrutural e a expansão do atendimento no Ensino Médio, visando
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melhoria de qualidade e ampliação do grau de cobertura, garantindo maior
equidade social” (BRASIL, 2000, p. 3-4). Já em 2009, a Secretaria da
Educação Básica do MEC cria o Ensino Médio Inovador (PROEMI). “Neste
programa, são previstos recursos diretamente para as escolas dos estados que
apresentarem propostas de reforma do ensino médio alterando seus currículos”
(ALEXANDRE, 2015, p. 63-64).
A identidade do ensino, neste contexto, é enfatizada em sua relação
com o mundo do trabalho. Com o Ensino Médio Politécnico, porém, procura-se
dissipar, do modo um pouco mais empenhado, o dualismo da educação
brasileira.
O ENSINO MÉDIO POLITÉCNICO
Em 2011, o governo do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria da
Educação (SEDUC), reestruturou o Ensino Médio através da chamada
Proposta Pedagógica para o Ensino Médio Politécnico e Educação Profissional
Integrada ao Ensino Médio (2011). De acordo com o documento, a proposta
teve como base o Plano de Governo para o Rio Grande do Sul no período
2011-2014, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996 e
a Resolução sobre Diretrizes Curriculares para a Educação Básica, emitida
pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).
O Regimento Padrão Ensino Médio Politécnico diz:
Os Modos de Produção caracterizam as formas de organização e
gestão da vida social e produtiva em cada época, significa reconhecer
que o trabalho é um conceito fundante necessário de ser concebido
como princípio educativo e que os projetos pedagógicos precisam
expressar as necessidades educativas determinadas pelas formas de
organizar a produção e a vida social (RIO GRANDE DO SUL, 2012,
p. 7).

Assim, conforme Roos (2016) reconhece, fica determinada a função
social da escola e das políticas educacionais, que servirão como base para a
reprodução do sistema de trabalho, garantindo que os meios de produção
sejam formados, o que corrobora a afirmação de Alexandre:
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O atual processo de reforma do ensino médio pode ser caracterizado,
centralmente,
como
uma
reestruturação
curricular.
Essa
reestruturação se dá através de uma forte intervenção estatal, a partir
da criação ou alteração de leis e diretrizes ligadas à educação e no
uso de programas e políticas que visam induzir um consenso dos
entes federativos com as concepções do governo. Cabe destacar que
estes documentos vêm tentando instituir uma identidade para o
ensino médio através da adoção de um princípio educativo geral para
o país, o qual se relaciona a um conceito discutido historicamente na
educação brasileira, ou seja, o trabalho (ALEXANDRE, 2015, p. 67).

Articulado a isso, para superar os princípios taylorista/fordista, que
propunha trajetórias diferentes para formar dirigentes e trabalhadores (RIO
GRANDE DO SUL, 2011), a proposta utiliza-se do conceito de politecnia, que,
de um modo geral, “diz respeito ao domínio dos fundamentos científicos das
diferentes técnicas que caracterizam o processo de trabalho produtivo
moderno” (SAVIANI, 1989, p. 17 apud RIO GRANDE DO SUL, 2011, p. 14), ou
seja, partindo do ângulo da organização curricular, este conceito pressupõe
que a seleção e organização dos conteúdos tenham respaldo nas práticas
sociais, abrangendo, então, o diálogo entre as áreas do conhecimento. É no
escopo da noção de trabalhar a intelectualidade como um todo que se concebe
os princípios da interdisciplinaridade e da avaliação emancipatória.
A interdisciplinaridade faz parte da metodologia do Ensino Médio
Politécnico e preconiza que haja um diálogo entre as áreas do conhecimento e
disciplinas, sem que uma se sobreponha a outra, tratando da totalidade do
conhecimento. Atrelado a isso, a avaliação conta com o Projeto Vivencial, em
que o aluno, mediado pelo professor, desenvolve uma pesquisa que possui
como base a transversalidade dos conteúdos, a comunicação entre as áreas
do conhecimento e a vivência com o mundo do trabalho, projeto este que
deverá ser elaborado no Seminário Integrado.
AVALIAÇÃO EMANCIPATÓRIA NO ENSINO MÉDIO POLITÉCNICO
Além de primar pela mudança curricular, a proposta estabelece uma
mudança também na avaliação, que passa a ser emancipatória. De acordo
com o parecer nº 310/2012 da Comissão de Ensino Médio e Educação
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Superior, esta avaliação caracteriza-se como um processo para a construção
individual e coletiva diferenciado. Este processo é
[...] contínuo, participativo, diagnóstico e investigativo, intimamente
ligado à concepção de conhecimento e currículo, sempre provisório,
histórico, singular na medida em que propicia o tempo adequado de
aprendizagem para cada um e para o coletivo (RIO GRANDE DO
SUL, 2012, p. 16).

Deste modo, pretende-se levar em consideração diferentes tempos de
aprendizagem entre os alunos e a garantia de maior autonomia aos estudantes
e aos professores. Assim, a Proposta Pedagógica para o Ensino Médio
Politécnico e Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio enuncia que:
A finalidade da Avaliação Emancipatória é diagnosticar avanços e
entraves, para intervir, agir, problematizar e redefinir rumos a serem
percorridos. Propicia a mudança e a transformação, dessa forma, não
se reduz a mera atribuição de notas, conceitos ou pareceres para
aprovação ou reprovação, já que o processo educacional não pode
ser tratado nem reduzido a esses aspectos (RIO GRANDE DO SUL,
2011, p. 11).

A avaliação possui função: a) diagnóstica, que favorece o planejamento
e organiza o trabalho do professor, permitindo a formação de novas estratégias
e alternativas e permite ao aluno verificar seu nível de desenvolvimento; b)
formativa, que abrange a autoavaliação do aluno, da turma e dos educadores e
informa

a

situação

do

aluno

quanto

ao

desenvolvimento

de

suas

aprendizagens; e por último, c) contínua e cumulativa, que diz respeito à
construção do conhecimento do aluno.
A expressão dos resultados ocorre em dois momentos. Inicialmente, um
conceito é atribuído pelo professor correspondente a cada componente
curricular, em seguida, os professores de cada área do conhecimento reúnemse em pré-conselhos de classe para discutir o conceito que será atribuído a
cada estudante na área do conhecimento. Após os pré-conselhos, acontecem
os conselhos de classe, quando todos os professores da turma se reúnem para
decidir o parecer parcial trimestral. O conceito final para cada área do
conhecimento será atribuído apenas ao final do ano, pois os resultados podem
ser modificados com o passar dos trimestres, através da realização de estudos
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de recuperação, conhecidos como Plano Pedagógico Didático de Apoio
(PPDA).
Os conceitos possuem caráter somativo e cumulativo, sendo eles:
a) Construção Satisfatória da Aprendizagem (CSA): expressa a
construção, pelo aluno, de conceitos necessários para o desenvolvimento dos
processos de aprendizagem correspondentes ao ano de escolarização em que
ele se encontra. Indica a aprovação do aluno para o ano escolar subsequente.
b) Construção Parcial da Aprendizagem (CPA): expressa a construção
parcial dos conceitos necessários para o desenvolvimento dos processos de
aprendizagem referentes ao ano de escolarização. O aluno que obtém o
conceito CPA em alguma área do conhecimento terá que realizar durante o
trimestre estudos de recuperação por meio do PPDA (Plano Pedagógico
Didático de Apoio), cabendo ao conselho de classe avaliar seu desempenho.
Considerado o avanço na construção dos conceitos necessários para a
aprendizagem, o resultado anterior é alterado. Persistindo ao final do ano esse
conceito, no 1° ou 2º ano do ensino médio, o estudante poderá ser aprovado
com indicativo de PPDA. Ao final do 3º ano de curso o aluno é aprovado,
considerando que a CPA não oferece impedimento para aprovação.
c) Construção Restrita da Aprendizagem (CRA): indica a construção
restrita dos conceitos esperados. Esse conceito é capaz de levar o estudante à
reprovação. Entretanto, antes que isso possa ocorrer são tomadas medidas,
tais como: a) durante os trimestres o estudante realiza estudos de recuperação
por meio do PPDA, cabendo ao conselho de classe avaliar seu desempenho e,
se for o caso, o resultado anterior pode ser alterado. Caso o conceito seja
mantido, depois da recuperação e dos exames finais, e o estudante estiver no
final do 1º ou do 2º ano do curso, ele poderá avançar para o ano seguinte com
progressão parcial. Se isso ocorrer ao final do 3º ano o estudante pode realizar
estudos prolongados ou cursar novamente a mesma série. Se o estudante
estiver no 3º ano e ao final receber CRA em mais de uma área do
conhecimento, será reprovado.
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“As aprendizagens dependem de condições mínimas, que quando
ausentes ou precárias, devem ser identificadas e oportunizadas a sua
superação, no menor tempo possível, pelo coletivo da escola, da família e da
sociedade” (RIO GRANDE DO SUL, 2012, p. 21). Este princípio oportuniza aos
alunos uma possibilidade de não reprovarem, bem como justifica o centro dos
debates entre os professores, que levam em consideração estas condições
mínimas que garantem a aprendizagem e também buscam meios de promover
a superação de uns e o despertar de outros de uma presumida comodidade.
A AVALIAÇÃO E A JUSTIÇA NOS CONSELHOS DE CLASSE
A avaliação escolar é um processo complexo, que circula entre as
tentativas de quantificação de critérios e a subjetividade dos valores e
comportamentos. Avaliar, em última instância, é definir rumos que estão longe
de serem traçados somente no interior da escola. As decisões tomadas no
momento das avaliações, frequentemente, levam em conta o percurso escolar
dos estudantes, materializado na sua postura escolar e também na trajetória de
vida e nas suas inserções sociais. Cabe destacar também que a avaliação
apresenta-se como uma das maiores problemáticas encontradas dentro e fora
da sala de aula, pois muitas vezes se constitui de forma injusta no que tange a
uma parcela dos estudantes. É tendo em vista esse cenário que faz sentido
discutir as concepções de justiça expressas nos discursos dos professores e as
implicações das mesmas, levando em consideração a concepção e a forma de
avaliação do Ensino Médio Politécnico.
A nova proposta instituída para o ensino médio apresenta sobretudo a
reformulação do sistema avaliativo na educação, que foi pensado para trazer
novas variações que buscam viabilizar melhores alternativas aos alunos e
docentes. Porém, é possível destacar que não é dessa forma que a avaliação
tem sido concebida, visto que deveria apresentar-se como uma mediação entre
educando/educador para possíveis melhorias, mas que, em alguns casos, pelo
contrário, tem intensificado estigmas. Analisando através dessa perspectiva,
questiona-se principalmente o fato de a avaliação ser um instrumento injusto,
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pois ela “estigmatiza a ignorância de alguns para melhor celebrar a excelência
de outros” (PERRENOUD, 1999, p. 9).
Tendo em vista a discussão sobre justiça, deve-se ponderar a respeito
da avaliação tendo em vista a pluralidade de educandos que se encontram no
meio escolar e as diferenças que cada um carrega consigo. Ao tratar sobre a
justiça complexa e sua relação com a educação, Estêvão estabelece a
importância de se tratar a respeito da justiça na educação, pois:
O conceito de justiça articula-se em qualquer democracia com outros
conceitos, como o de igualdade, de equidade, de liberdade, de
mérito, de poder e autoridade, que vão condicionar também o modo
como pensamos a educação e o modo como as escolas devem
organizar-se para cumprirem as suas finalidades. Na verdade, tal
como é inseparável do conceito de democracia, o conceito de justiça
é também inseparável do de educação, de tal modo que Sturman
(1997, p. 124) considera mesmo que “no contexto escolar, a justiça
social não é algo diferente de educação” (ESTÊVÃO, 2002, p. 117).

Neste trabalho, abordaremos a perspectiva dos professores a respeito
das situações consideradas justas ou injustas com os alunos, a qual será
averiguada a partir da análise dos debates em conselhos de classes acerca da
maneira em que as escolas ministram a aprovação/reprovação para além dos
resultados da avaliação.
A observação dos conselhos de classe destacou que a concepção de
justiça é muitas vezes evidenciada por meio de comparações. Alunos bem
comportados e com boas notas são considerados como o exemplo a ser
seguido. Em seguida, alunos comportados, mas com notas baixas e que os
professores acreditam que não têm como melhorar por apresentarem
problemas de cognição, recebem o conceito necessário para a aprovação. Isso
ocorre porque os professores comparam cada perfil de aluno com um modelo
idealizado que foi constituído. Observa-se, também, que a avaliação, além de
quantificar e qualificar o desempenho dos alunos, é utilizada como instrumento
de punição, na qual os estudantes que apresentam mau comportamento, como
conversas, falta de compromisso com entrega de trabalhos, bagunça em sala
de aula, recebem atribuições de notas baixas como um aviso de que se ele
continuar com o mesmo comportamento, será reprovado. Em consequência
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disso, atribuir pareceres positivos aos alunos mal comportados é compreendido
pelos professores como injusto com relação aos alunos que prestam atenção
na aula e entregam as tarefas nas datas estipuladas.
Perrenoud (1999, p. 9) corrobora com estas verificações quando afirma
que:
Avaliar é – cedo ou tarde – criar hierarquias de excelência, em função
das quais se decidiram a progressão no curso seguido, a seleção no
início do secundário, a orientação para diversos tipos de estudos, a
certificação antes da entrada no mercado de trabalho e,
frequentemente a contratação. Avaliar é também privilegiar o modo
estar em aula e no mundo, valorizar formas e normas de excelência,
definir um aluno modelo, aplicado e dócil para uns, imaginativo e
autônomo para outros [...].

Articulado a isto, Estêvão (2002, p. 21), baseado nos escritos de
clássicos de Bourdieu e Passeron, afirma que “[...] a cultura escolar como a
cultura dominante dissimulada trata formalmente de modo igual, em direitos e
deveres, quem é diferente, exigindo dos alunos qualidades que são
desigualmente distribuídas entre as classes sociais, designadamente o capital
cultural e o relacionamento com a cultura e o saber”.
Já com relação aos conceitos de justiça e igualdade complexa de
Michael Walzer, que prevê diferentes esferas sociais, as quais não devem
intervir umas nas outras para evitar esse tipo de dominação, Estevão destaca
que:
Assim sendo, compreende-se também a sua insistência na defesa do
princípio da separação das diferentes esferas sociais [...], uma vez
que, a não verificar-se tal separação, a posição dominante detida
numa esfera social pode contaminar a posição noutras esferas,
dando deste modo acesso privilegiado a outros bens ou dando
vantagens na aquisição desses mesmos bens. É por isso que se
torna pertinente, insiste o autor, entender a justiça como “igualdade
complexa”, porque ela não diz apenas respeito à igualização em
termos de propriedade mas impede ou substitui a tirania social pela
qual um grupo utiliza o seu monopólio de um bem para controlar o
acesso a outros bens ou para transformar o seu sentido social.
(ESTEVÃO, 2002, p. 110)
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Neste aspecto, vale salientar que as desigualdades exteriores ao
ambiente escolar são encontradas no interior da mesma e podemos observar
que as esferas são influenciadas entre si, garantindo a cultura dominante
sempre no poder, cujos alunos pertencentes não chegam às discussões em
conselhos de classe.
Levando em consideração que as diferentes esferas são influenciadas
umas pelas outras, Estêvão (2002 p. 111) apresenta a ideia de Jon Elster, que
faz uma crítica a Walzer:
[...] os princípios distributivos que governam cada uma das esferas
não podem ser determinados independentemente do que acontece
nas outras esferas e daí que, por exemplo, qualquer tentativa para
melhorar as oportunidades de vida dos mais desfavorecidos, em caso
de conflito moral, deve, para ser efectiva, recorrer a várias esferas de
justiça. (Elster, 1995: 108 e 111)Talvez a justiça, então, sobretudo
num contexto de uma sociedade injusta, seja mais inter-esférica do
que a igualdade complexa leva a supor.

Pressuposto isto, os professores levam em consideração a vivência dos
alunos fora da escola para lhes conceder uma avaliação considerada justa por
eles. Assim, alunos que possuem problemas familiares e sociais recebem CSA
para que não se sintam inferiores, procurando evitar a evasão.
Conforme a proposta de avaliação emancipatória do Ensino Médio
Politécnico, a avaliação deve, acima de tudo, servir para orientar e auxiliar os
educadores com relação à contribuição de aprimoramento às necessidades
dos alunos. Ela deve ser considerada como um processo contínuo.
[...] a avaliação emancipatória insere-se no processo educacional
como o eixo fundamental do processo de aprendizagem, não
somente porque parte da realidade, ou porque sinaliza os avanços do
aluno em suas aprendizagens, como também aponta no seu
processo os meios para superação das dificuldades, mas,
especialmente, porque se traduz na melhor oportunidade de refletir e
rever as práticas na escola (RIO GRANDE DO SUL, 2011, p. 20).

Em contrapartida, no momento dos conselhos de classe, que deveriam,
de acordo com a Proposta (2011), ser um momento de reflexão sobre a prática
docente e avaliativa, não são discutidas as formas de avaliação e sua relação
com a aprendizagem, tampouco são refletidas outras maneiras de viabilizar
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diferentes estratégias aos alunos, principalmente, aos que apresentam um
certo grau de dificuldade em avançar as etapas. O que acontece é que os
educadores atribuem o baixo desempenho dos estudantes a problemas na
cognição, ao comportamento e problemas familiares do aluno, à falta de
preparo e de cursos de formação dos professores, ao invés de levar em
consideração o processo em si.
Tais problemáticas resultam em um método tradicional de avaliação, não
levando em conta os diferentes alunos encontrados em sala de aula, e a
capacidade individual de cada um. Os pareceres, que deveriam ser feitos
levando em consideração o processo de aprendizagem desenvolvido pelo
aluno, são redigidos mecanicamente. Inclusive, na instituição observada, os
professores possuem disponíveis modelos diferentes de pareceres já préescritos para serem atribuídos a diferentes alunos. Ou seja, um mesmo
instrumento avaliativo é usado para avaliar a todos. Além disso, no caso do
EMP, que prevê conceitos por área do conhecimento, evidenciou-se que as
aulas, o planejamento e as avaliações não são realizadas com base neste
mesmo princípio, isto é, ocorrem de modo fragmentado, isolado e apenas ao
final dos trimestres, os professores reúnem-se para atribuir conceito único por
área ao aluno. Configurando-se uma disparidade entre teoria e prática.
A observação dos conselhos de classe permitiu identificar também que
há um lugar social atribuído a cada perfil de aluno e o julgamento moral tornase muito forte nesses casos. Os professores, durante a reunião, relataram a
situação de um estudante que, no julgamento deles, não tinha interesse pela
escola, faltava bastante e “matava aula” no pátio sempre que conseguia. O
jovem

já

trabalhava

desenvolvendo

tarefas

braçais.

Dadas

essas

características sobre a trajetória do jovem, os professores passam a indagar
sobre o seu futuro e concluem que não haverá alternativa para ele que se
distancie de interromper o ensino médio em breve e continuar trabalhando com
atividades braçais e com baixos salários.
Análises como esta são feitas com frequência nos conselhos de classe,
evidenciando que a escola não tem um papel a cumprir em determinadas
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situações, pois o “destino” dos jovens que não apresentam interesse pela
escola e possuem “famílias desestruturadas” já está traçado. Tal postura da
escola apresenta-se de modo a naturalizar as desigualdades sociais (Souza,
2014), corroborando a ideia de que a cultura dominante é acessada apenas por
alguns, que nessa situação são os estudantes que sequer chegam para
discussão no conselho de classe. Conforme a reflexão de Moraes e Tamorozzi
(2007, p. 113), embasadas na concepção de Bourdieu e Passeron (2010), “a
capacidade intelectual não é uma qualidade que todo indivíduo pode adquirir
por meio do esforço pessoal e do estudo, e, sim, um atributo concedido desde
o nascimento, de modo irreversível e intransferível, a certos indivíduos”.
Tal lógica, além de perpetuar as desigualdades sociais, a faz permitindo
que as diferentes esferas em que os indivíduos circulam exerçam influência e
determinem umas às outras de modo contrário ao pressuposto de justiça
apresentado por Walzer (2003).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A noção de politecnia expressa na proposta do Ensino Médio Politécnico
no Rio Grande do Sul apresenta-se como uma alternativa à dicotomização da
escola entre aquela que trata apenas da técnica e a destinada aos
conhecimentos

propedêuticos.

Tal

fragmentação

marcou

as

políticas

educacionais brasileiras e também simbolizou a reprodução das desigualdades
sociais no âmbito da escola, na medida em que a cada uma dessas
concepções de educação era atribuída a um grupo social.
Além disso, a politecnia, que preconiza o conhecimento adquirido em
sua totalidade, serviu como base para construir um modelo de educação que
trabalha a transversalidade das diversas disciplinas e a sua relação intrínseca
juntamente com a vivência de experiências com o mundo do trabalho. Ligado a
esse conceito está a nova forma de conceber os conselhos de classe, os quais
os professores de cada componente curricular devem comunicar e interligar
suas disciplinas às áreas do conhecimento para assim definirem os conceitos e
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pareceres dos educandos. Mesmo que isso ainda se apresente de modo
limitado no que concerne às aulas e atividades desenvolvidas.
A partir da análise da escola estudada, percebe-se uma discrepância
entre teoria e prática. A interdisciplinaridade em questão é compreendida
apenas nos conselhos de classe, quando os professores dos diferentes
componentes curriculares se reúnem para atribuírem o parecer de sua área
específica aos alunos, sendo as disciplinas trabalhadas isoladamente ao longo
do ano, sem reflexões ou interligações entre elas. Os conceitos, que deveriam
ser definidos e discutidos de forma a analisar cada aluno a partir de sua
particularidade, são concebidos mecanicamente, o que não se diferencia muito
do modelo anterior, quando a nota era apenas aplicada independentemente do
processo de construção de aprendizagem do aluno.
Concomitantemente, a avaliação emancipatória é concebida como uma
forma de garantir a autonomia dos estudantes, mas, devido a esses conflitos
entre teoria e prática, ela acaba não cumprindo este objetivo. O motivo
provavelmente esteja ligado ao fato de que a proposta da implementação do
EMP tenha sido apresentada e logo implementada.
Em relação à concepção de justiça, os professores possuem uma
preocupação com isso no processo de avaliação, sobretudo quando ocorre o
momento dos conselhos de classe, onde se busca corrigir determinadas
injustiças cometidas ou desigualdades e desvantagens sociais ao longo das
trajetórias de vida e escolares. A aprovação pela instância do conselho de
classe é um recurso utilizado para possibilitar ao menos um diploma aos
estudantes identificados em desvantagem, apontando para uma ideia de justiça
que prevê a proteção dos vulneráveis.
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AS POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOE E A PRECARIZAÇÃO DO
TRABALHO DOCENTE NO CONTEXTO DA MUNDIALIZAÇÃO DO CAPITAL
Diego Bechi1
Eixo 1 – Estado e Políticas Educacionais
RESUMO
O presente trabalho visa compreender de que forma e em que medida as políticas
educacionais de caráter neoliberal, articuladas aos padrões de reestruturação econômica
global, têm intervido sobre a natureza e as condições do trabalho docente nas instituições de
ensino superior (IES) públicas e privadas, sobretudo a partir da década de 1990.
Primeiramente, faz-se uma análise das reformas de modernização do Estado - cujas propostas
têm acelerado o processo de mercantilização da educação superior - e das alterações em
curso no mundo do trabalho e da produção para posteriormente refletir sobre os efeitos
provocados pela lógica de acumulação capitalista (neoliberalismo/produção flexível) em relação
à natureza e as condições do trabalho docente. Para tanto, parte-se do pressuposto de que as
transformações na estrutura produtiva e política do capitalismo têm provocado o
direcionamento das políticas educacionais a favor dos interesses mercantilistas e a
consequente submissão do trabalho docente à lógica do capital.
Palavras-chave: Trabalho docente. Intensificação. Educação Superior. Políticas educacionais.
Acumulação Flexível.

INTRODUÇÂO
As reformas político-econômicas neoliberais e a reestruturação
produtiva (produção flexível), propalada pelo novo estágio de desenvolvimento
e universalização do capitalismo, têm estimulado a mercantilização da
educação superior e a consequente subsunção do trabalho docente à lógica
perversa do capital. A reestruturação do modo de produção capitalista,
consubstanciado em favor da estabilização econômica e do reajustamento
social e político dos Estados nacionais, apoiou-se no redirecionamento da
intervenção estatal em favor do mercado (neoliberalismo) e na flexibilização
dos processos de trabalho e produção. Os programas de ajuste estrutural e o
predomínio da lógica produtivista/mercantilista, inerente às orientações políticoeconômicas impostas pelos organismos financeiros internacionais (Banco
Mundial, FMI, OMC, BID, dentre outros), afetaram a dinâmica das forças
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produtivas e as relações capitalistas de produção. A ordem mundializada e
globalizada do capital exigida pelo modelo de acumulação flexível (produção
flexível/neoliberalismo) implicou o enxugamento da máquina estatal, a
privatização das empresas e dos serviços públicos e intensas alterações no
interior do mundo do trabalho. Os programas e políticas de ajuste estrutural e
desenvolvimento econômico oxigenou o fenômeno de precarização das
condições de trabalho, mediante a degradação dos direitos trabalhistas, a
imposição de regimes e contratos de trabalho mais flexíveis, a expansão do
desemprego estrutural e a acentuada e generalizada potenciação da
capacidade produtiva da força de trabalho.
O processo de reprodução ampliada do capital, lançado em escala
global, compreendeu as reformas e modernização dos Estados nacionais, o
controle das corporações transnacionais e das organizações financeiras
multilaterais e o desenvolvimento da nova divisão internacional do trabalho e
da produção. As transformações estruturais do modo capitalista de produção
atingiram as diferentes dimensões da existência social e modificaram as formas
de organização do trabalho em todos os setores do sistema econômico
mundial. Assim sendo, no presente artigo busca-se compreender de que forma
e em que medida as políticas educacionais de caráter neoliberal, articuladas
aos padrões de reestruturação econômica global, intervieram sobre a natureza
e as condições do trabalho docente nas instituições de ensino superior (IES)
públicas e privadas. Primeiramente, analisam-se as transformações ocorridas
no modo de produção/acumulação capitalista e as suas interconexões com o
programa de ajuste estrutural adotado pelos Estados nacionais em âmbito
mundial. Essa análise permite examinar os efeitos adversos provocados pela
lógica de acumulação capitalista contemporânea às condições sociais e
técnicas de organização do trabalho, bem como a forma e a intensidade com
que as políticas neoliberais globais têm interferido na construção e
materialização das políticas para a educação superior no Brasil. Por fim,
procura-se analisar, à luz das relações entre Estado, trabalho e educação, os
principais determinantes que corroboram para o fenômeno relativo à
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precarização e intensificação do trabalho docente e as suas respectivas
consequências.

A

GLOBALIZAÇÃO

DA

ECONOMIA

E

O

NOVO

PADRÃO

DE

ACUMULAÇÃO CAPITALISTA

O atual processo de globalização, propalado como nova forma de
organização do sistema econômico capitalista no plano mundial, tem se
constituído o ponto fulcral para o entendimento da lógica predominante nas
reformas estabelecidas no âmbito da educação superior e das mudanças na
constituição do trabalho docente. Os ajustes educacionais de cunho neoliberal,
assumidos por diversos países latino-americanos, inclusive pelo Brasil, ao
longo da década de 1990 e no limiar do século XXI, refletem as profundas
transformações de ordem política, econômica, social e cultural atreladas ao
novo surto de universalização do capitalismo e/ou à formação da sociedade
global. A globalização contemporânea, desencadeada no final do século XX,
expressa um novo ciclo de expansão do capitalismo, cujas características
emanam: a nova divisão transnacional do trabalho e da produção
(toyotismo/flexibilização);

a

formação

de

centros

decisórios

extra

e

supranacionais; a mundialização dos mercados (fábrica global); e a
disseminação e consolidação do modelo político-econômico neoliberal. Por
conta disso, o processo de reestruturação capitalista tem provocado alterações
na estrutura e organização dos Estados nacionais; produto de um receituário
neoliberal que propõe a redução do intervencionismo estatal, por meio da
contenção dos gastos públicos e da introdução de mecanismos de gestão
inspirados na iniciativa privada. As transformações na estrutura produtiva e
política

do

capitalismo,

estabelecidas

no

bojo

da

sociedade

global,

influenciaram decisivamente a construção e a execução de políticas
educacionais, provocando alterações nas condições de trabalho docente
(CASTANHO, 2009; IANNI, 2011).
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As bases materiais e econômicas, inerentes à nova etapa de expansão
do capitalismo, vêm se formando desde o fim da Segunda Guerra Mundial
(1939 - 1945), sobretudo a partir de 1947, quando críticos liberais - incluindo,
Friedrich Hayek, Milton Friedman, Karl Popper e Salvador de Mandariaga – se
reuniram em Mont Pérelin, na Suíça, para propor uma reversão no esquema de
acumulação. Nesse período, registrou-se o apogeu do Estado intervencionista
keynesiano (1930 - 1970). A teoria do economista Inglês John Maynard
Keynes, desenvolvida em resposta à crise capitalista de 1929, à recessão dos
anos 30 e, posteriormente, utilizada para diluir os efeitos nocivos da guerra,
forneceu o suporte técnico-ideológico necessário à expansão do modelo
conhecido como Estado de bem-estar social ou “Welfare State”. Os princípios
políticos e econômicos adotados pelas sociedades ditas “ocidentais”, incluindo
as principais economias da Europa e os Estados Unidos, atribuíram “ao Estado
o papel de agente de desenvolvimento, papel estratégico para fazer progredir
as economias arrasadas pela guerra e propiciar uma arrancada (take-off) às
subdesenvolvidas” (CASTANHO, 2000, p. 32). Na acepção de Keynes, o
investimento público nos diferentes setores sociais – incluindo a educação, a
saúde, a seguridade social, o salário e a moradia – constitui o ponto fulcral do
crescimento econômico, social e cultural do Estado. Este, por sua vez, deveria
assumir uma posição de destaque no planejamento do desenvolvimento
econômico, de modo a estimular o consumo, mediar as relações de trabalho,
garantir o “pleno emprego” e ampliar as políticas de assistência. Quanto ao
sistema produtivo, o Estado intervencionista estruturou-se a partir do modelo
de produção fordista/taylorista (1920 – 1970), caracterizado basicamente pelo
rígido controle produtivo e pela produção em série e de massa (linha de
montagem), assentada em grandes estoques e voltada para o consumo em
larga escala (ANTUNES, 1999, p. 16-17).
Em meados da década de 1970, com a implantação de novas e mais
flexíveis formas de produção, impulsionadas pela dinâmica da inovação
tecnológica, o sistema econômico-político Keynesiano entrou em crise. A
proliferação do modo capitalista de produção, baseado nas novas tecnologias,
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na flexibilização do processo de trabalho e na criação de novos produtos e
padrões de consumo, favoreceu a dissolução do sistema fordista-keynesiano. A
degradação do estado intervencionista, ocasionada pela nova dinâmica
econômica imposta pelo sistema capitalista global, se intensificou devido à
grande crise financeira internacional dos anos 80. O círculo virtuoso do pósguerra, caracterizado pelo estável crescimento dos anos 60 e 70, foi
interrompido pela crise fiscal detonada em 1973 pela alta nos preços do
petróleo, marcada por estagnação econômica, redução do poder de
intervenção estatal e aceleração inflacionária. Em resumo, dois fatores
favoreceram a dissolução do “Welfare State”: a globalização da economia e a
crescente dificuldade dos Estados em continuar financiando o gasto público.
Diante desse quadro, os Estados-nação passaram a sofrer e a promover
reformas em direção a um novo modelo de acumulação capitalista, por meio da
reorganização do cenário produtivo (produção flexível) e do redirecionamento
da intervenção estatal em favor do mercado (neoliberalismo).
O processo de reestruturação produtiva, preconizado em favor da
reestruturação econômica e do reajustamento social e político, engloba uma
nova forma de organização do trabalho e da produção, amplamente
dinamizada pelas inovações científicas e tecnológicas, a exemplo da
automação industrial, da robótica, da informática e da microeletrônica. A fase
de

globalização

contemporânea,

alavancada

pela

chamada

revolução

tecnológica, proporcionou a substituição de uma tecnologia rígida, calcada na
produção em série, de larga escala e com controle gerencial, típico da grande
indústria fordista, por outra mais flexível e informatizada, mediante a introdução
de um novo paradigma produtivo: o toyotismo (modelo japonês). De acordo
com Ianni (2011, p. 14), “o fordismo, como padrão de organização do trabalho
e da produção, passa a combinar-se com ou ser substituído pela flexibilização
dos processos de trabalho e produção, um padrão mais sensível às novas
exigências do mercado mundial, combinando produtividade, capacidade de
inovação e competitividade”.
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As novas experiências vinculadas à forma de organização da produção
industrial e da vida social e política proporcionaram o surgimento de um regime
de acumulação inteiramente novo, denominado por Harvey (2007, p. 140) de
“acumulação flexível”. Essa nova etapa do capitalismo mundial, associada à
flexibilidade da produção, do trabalho e dos padrões de consumo, confrontouse diretamente com a rigidez do sistema fordista-keynesiano. Em tese, o
geólogo afirma: “a acumulação flexível caracteriza-se pelo surgimento de
setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de
serviços

financeiros,

novos

mercados

e,

sobretudo,

taxas

altamente

intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional”. Na
realidade, a crise do petróleo, cujas consequências atingiram praticamente
todos os países capitalistas, constituiu-se o ponto de partida para a tomada do
poder

pelos

partidários

do

neoliberalismo

nos

países

centrais

e,

posteriormente, nos países em desenvolvimento. A reestruturação do sistema
capitalista, articulada em direção ao regime de acumulação flexível, tem sido
capitaneada pelos organismos internacionais de financiamento (Banco Mundial,
FMI, OMC, BID, dentre outros). O modelo de produção flexível/toyotista,
embora tenha contribuído para a dissolução da crise do capitalismo, sufocou o
Welfare State, “uma vez que o modelo japonês está muito mais sintonizado
com a lógica neoliberal do que com uma concepção verdadeiramente
socialdemocrática” (ANTUNES, 1999, p. 31).
No entanto, é importante salientar que as experiências da acumulação
flexível trouxeram consequências nefastas à classe trabalhadora. A nova
divisão transnacional do trabalho e da produção tem intensificado a
mercantilização do trabalho, acentuando os níveis de desemprego estrutural e
a precarização das relações trabalhistas. Na atual fase da globalização, a
lógica do sistema produtor de mercadoria aumentou a concorrência
intercapitalista, o que estimulou a redução dos custos e a busca constante por
maiores

níveis

de

produtividade.

O

predomínio

da

lógica

mercantilista/produtivista fez emergir o fenômeno social do estranhamento do
trabalho (no sentido marxista), na medida em que incentivou a concorrência
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entre os trabalhadores, que disputam melhores índices de produtividade entre
si, bem como a eliminação de inúmeras profissões e postos de trabalho em
decorrência do avanço tecnológico. Em tese, Antunes (1999, p. 20) afirma que
“a fragmentação do trabalho, adicionada ao incremento tecnológico, pode
possibilitar uma maior exploração quanto um maior controle sobre a força de
trabalho”. Tal cenário tem provocado a flexibilização e a eliminação dos direitos
e das conquistas históricas da classe trabalhadora, seguida de um gradativo
enfraquecimento dos organismos sindicais em escala mundial. Ao mesmo
tempo

em

que

se

oberva

uma

tendência

para

a

qualificação

ou

intelectualização do trabalho em alguns ramos da indústria, verifica-se também
uma crescente desqualificação e subproletarização do trabalho, por meio da
incorporação do trabalho temporário, parcial, precário, subcontratado e tantas
outras modalidades existentes (ANTUNES, 1999).
Concomitantemente ao processo de reestruturação produtiva, o modelo
de acumulação flexível impôs reformas aos Estados nacionais, com vistas a
superar os prejuízos da crise mundial despertada em meados da década de
1970. O Estado, em sua configuração atual, mostrava-se incapaz de dar conta
das inúmeras demandas sociais e das transformações da vida políticoeconômica, associadas ao processo de reestruturação da economia em escala
planetária. Isso porque, “a nova economia global é mais fluida e flexível, com
redes de poder múltiplo e mecanismo de tomada de decisões que se
assemelham mais a uma teia de aranha que a uma pirâmide de poder estática
que caracterizava a organização do sistema capitalista tradicional” (TORRES,
2000, p. 120). Entretanto, as limitações impostas pela crise às políticas do
Welfare

State

possibilitaram

ao

neoliberalismo

apresentar-se

como

possibilidade única para a retomada do desenvolvimento econômico. Os
programas e as políticas de ajuste estrutural, recomendadas pelos organismos
internacionais de financiamento, pressionaram a reformulação do padrão de
gestão do desenvolvimento do capitalismo, presente na concepção de estado
intervencionista keynesiano, a fim de tornar a administração pública mais
eficiente e flexível em face das novas demandas do mundo globalizado. Isso
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porque, para o modelo economicamente neoliberal, o intervencionismo estatal
e os grandes programas sociais são os responsáveis pelas mazelas do mundo
contemporâneo (desemprego, hiperinflação, estagnação econômico, aumento
do déficit público, entre outros) (DOURADO, 2002).
Em observância a essa problemática, é importante ressaltar que os
mesmos fenômenos que impulsionaram a crise do Estado de bem-estar social
na Europa, atingiram de forma drástica o sistema político e econômico dos
países latino-americanos a partir da década de 19802. De acordo com a
abordagem de Washington, a crise da América Latina esteve relacionada à
impossibilidade e incapacidade do Estado de atender às crescentes demandas
dos diversos setores da economia. Isso se deve, de modo especial, ao
excessivo crescimento do setor estatal e à incapacidade de controlar o déficit
público. Por esse motivo, as reformas de ajuste estrutural, disseminadas sem
espaço aparente para soluções alternativas, pautaram-se basicamente na
redução do tamanho do Estado e na liberalização financeira e comercial. As
políticas de caráter neoliberal, consubstanciadas no chamado Consenso de
Washington (1989), estimularam a redução do tamanho do déficit fiscal e dos
gastos públicos, especialmente mediante a diminuição da presença do Estado
na economia nacional e a privatização indiscriminada das empresas e serviços
estatais (incluindo educação, saúde, aposentadorias, transporte público,
habitação populares, dentre outros). As reformas instituídas na América Latina,
inclusive no Brasil, foram gerenciadas na direção da mercantilização do serviço
público, por entender que os mercados são mais versáteis e ágeis que as
estruturas burocráticas do Estado e por responder mais rapidamente às

2

Na America Latina nunca se implantou um Estado de bem-estar social nos moldes da social
democracia europeia. Apesar disso, é importante destacar que, ao longo das décadas de 1970
e 1980, foram adotadas no Brasil várias políticas públicas com o objetivo de satisfazer as
necessidades básicas da população desprotegida, incluindo: a Constituição Federal de 1988,
os mecanismos de seguro-desemprego, o PIS/PASEP, dentre outros. A crise do Estado
intervencionista no Brasil chegou antes que o Estado de Bem Estar pudesse ser, de fato,
implantado em sua plenitude. Os mesmos fenômenos políticos, econômicos e culturais que
desmantelaram o Estado de bem-estar Social atingiram com a mesma intensidade a
Administração Pública Burocrática, no Brasil.
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mudanças sociais e tecnológicas (BRESSER PEREIRA, 1991; SGUISSARDI,
2009; TORRES, 2000).
Na realidade, os Estados-nação têm incorporado as metamorfoses que
estão se produzindo na relação capital/trabalho e as diretrizes políticoeconômicas inerentes ao novo regime de acumulação capitalista. A
subordinação das estratégias nacionais às exigências estabelecidas pela
economia global implicou alterações no campo das políticas públicas, em
especial das políticas sociais, interferindo na lógica de financiamento da
educação pública. Os programas de estabilização e ajuste estrutural, propostos
pelo Consenso de Washington, condicionaram as políticas educacionais aos
moldes da racionalidade econômica, imanente à nova fase de universalização
do capitalismo. O economicismo e o privatismo adotados por vários países em
desenvolvimento, inclusive pelo Brasil, em favor do ajuste econômico proposto
pelo receituário neoliberal, incidiram majoritariamente sobre a gestão e o
financiamento da educação superior. As medidas orçamentárias e a
reestruturação

da

produção

capitalista

estimularam

o

processo

de

mercantilização desse nível de ensino, mediante a expansão do setor
privado/mercantil e a crescente subordinação das universidades públicas às
regras do mercado. Concomitantemente, a nova realidade exigida pela
acumulação

flexível

(produção

flexível/neoliberalismo)

tem

produzido

alterações na organização do trabalho docente, de modo a atender as
diretrizes político-econômicas do Estado e as exigências do quase mercado
educacional.
AS POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR E A REESTRUTURAÇÃO
DO TRABALHO DOCENTE NA ECONOMIA CAPITALISTA FLEXÍVEL
O intenso processo de privatização das instituições públicas e
expansão do setor privado/mercantil, estruturado em consonância com a
reestruturação produtiva e o modelo político-econômico do Estado, tem
determinado a adequação do trabalho docente às demandas estabelecidas
pelos interesses mercantilistas. Isso ocorre porque, segundo afirma Brinhosa
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(2009, p. 40), as políticas educacionais legitimadas pelo Estado brasileiro
“possuem o vínculo econômico, social e político com as políticas estruturadas e
definidas pelas relações sociais e internacionais de produção”, imanentes ao
modo de produção capitalista. A forma como está sendo organizada e
estruturada a educação superior nas últimas décadas contempla as
transformações propaladas pelo regime de acumulação flexível: redução dos
gastos públicos; introdução de mecanismos de gestão inspirados na iniciativa
privada; consolidação da lógica de mercado; abertura ao capital estrangeiro;
flexibilização da produção e do trabalho; prevalência da lógica produtivista e da
competitividade. Na fase da globalização contemporânea, as políticas
educacionais de cunho neoliberal estruturaram-se a partir da lógica da
produtividade, com vistas a propiciar uma maior captação de recursos
extraorçamentários, a ampliação da oferta de vagas nas universidades federais
e a racionalização dos recursos financeiros pela via da otimização dos recursos
humanos (tempo de trabalho) e da estrutura física das instituições de ensino
superior (IES).
Neste contexto, os trabalhadores docentes vêm sendo pressionados a
aumentar quantitativamente a produção de modo a atender às metas de
pontuações definidas pelos órgãos de fomento à pesquisa, aos indicadores de
avaliação institucional e às políticas de diversificação e racionalização dos
recursos financeiros. As políticas da educação superior têm provocado
alterações substantivas nas condições de trabalho docente, dentre as quais
podem-se destacar: a flexibilização contratual das relações de trabalho por
meio da incorporação e/ou proliferação de (sub) contratações temporárias de
professores; a intensificação do regime de trabalho em função da sobrecarga
de aulas/turmas, das exigências por maior produtividade docente e do
respectivo aumento da carga horária real e extraclasse; a flexibilização do
trabalho decorrente do incremento e/ou diversificação de tarefas a serem
cumpridas; e a constante submissão do professor a diferentes sistemas
avaliativos. Nesses termos, a prevalência da lógica produtivista e da
competitividade no âmbito da educação superior, legitimada pelas políticas
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educacionais de caráter neoliberal, tem absorvido o tempo do docente pela
ampliação do conjunto de tarefas, incluindo: aumento das horas-aula, correção
de trabalhos das disciplinas; orientações de monografias, dissertações e teses,
desenvolvimento de atividades de pesquisa, publicações, apresentação e
participação em eventos científicos, preenchimento de relatórios e formulários,
emissão de pareceres, captação de recursos extraorçamentários, dentre
outras.
As reformas da educação superior, constituídas em sintonia com o
processo de reestruturação produtiva (flexibilização) e as diretrizes políticoeconômicas imanentes ao novo surto de universalização do capitalismo,
tendem a orientar o trabalho docente pelo viés do produtivismo acadêmico. A
eficiência individual do professor de nível superior e a sua produtividade são
mensuradas a partir de indicadores de desempenho, com base em critérios de
caráter meramente economicistas e mercantilistas. A lógica do mérito e da
competência, articulada à quantificação da produção acadêmica e à captação
de recursos financeiros, se alastra pelo universo acadêmico, fomentando a
competição entre os pesquisadores universitários, o individualismo e a
intensificação do trabalho docente. Para Bosi (2007, p. 1513), “a qualidade da
produção acadêmica passa então a ser mensurada pela quantidade da própria
produção e por valores monetários que o docente consegue agregar ao seu
salário e à própria instituição”. Nesses termos, a rotina de trabalho e as
atividades desempenhadas pelos docentes universitários têm sido controladas
pela lógica da avaliação quantitativa impostas pelas políticas educacionais de
cunho reducionista e economicista, cujas propostas preveem o pagamento de
gratificações e o financiamento de pesquisas conforme a produtividade.
No âmago da reforma e modernização do Estado brasileiro, o governo
de Fernando Henrique Cardoso implantou dois programas emergenciais com o
objetivo de adiar os impactos mais destrutivos da crise estrutural e financeira
enfrentada pelas Instituições Federais de Educação superior (IFES): a
Gratificação de Estimulo à docência (GED), pela lei nº 9.678/98, que impunha a
elevação da carga horária dos professores, como condição para o recebimento
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de um adicional a ser incorporado em seu salário; e a chamada Emenda
ANDIFES, que estabeleceu uma compensação orçamentária para as
universidades federais, mediante a construção de uma nova matriz de
distribuição dos recursos financeiros: as instituições que apresentassem maior
expansão da oferta de vagas obteriam, sucessivamente, mais recursos para a
sua manutenção. O direcionamento de ambas as propostas no seio das
reformas educacionais propiciou a internalização da lógica da avaliação
produtivista, respondendo aos princípios político-econômicos emanados pelos
organismos internacionais de financiamento. A expansão da oferta de vagas
nas Ifes e a complementação financeira compreendida aos docentes esteve
condicionada à otimização da estrutura física e dos recursos humanos
disponíveis, mediante a flexibilização de tarefas e o aumento do número de
horas/aula semanais dedicadas à graduação.
O novo padrão de acumulação capitalista, associado à flexibilização
dos processos de trabalho e produção, tem subordinado a educação aos
ditames

impostos

pela

lógica

perversa

do

capital.

A

cultura

da

produtividade/desempenho se dissemina pelo universo acadêmico, propiciando
a reconfiguração da produção pedagógica e intelectual dos docentes em
exercício nas instituições de ensino superior (IES) públicas e privadas, em
torno de critérios e indicadores de avaliação meramente quantitativos. A lógica
do mérito, associada à quantificação e classificação da produção acadêmica,
tem sido legitimada pelas políticas de avaliação das instituições de ensino
superior (IES), a exemplo da lei n. 10.861, de abril de 2004, que institui o
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Esse sistema
tem por objetivo promover a avaliação das instituições de educação superior,
dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de seus estudantes
(Art. 1), por meio da atribuição de conceitos, ordenados em uma escala com
cinco níveis, a cada uma das dimensões e ao conjunto das dimensões
avaliadas (Art. 4). Os mecanismos de avaliação institucional (autoavaliação e
avaliação externa), projetados para viabilizar o controle de qualidade dos
serviços educacionais, interferem diretamente na rotina dos professores
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universitários, provocando a perda de autonomia, a alienação e o
desenvolvimento de atividades que se alastram para além dos murros das
instituições.
Concomitantemente, as medidas de incentivo a mercadorização dos
serviços educacionais pelas IES públicas e a difusão do espírito empreendedor
entre os pesquisadores têm oxigenado o processo de intensificação e
precarização das condições de trabalho docente. As políticas de financiamento
da educação superior brasileira, implementadas em conformidade com as
orientações-chave do Banco Mundial, estimularam as IES públicas a
diversificar suas fontes de financiamento e a utilizar os recursos financeiros de
forma mais eficiente. As universidades públicas foram incentivadas a buscar
recursos junto a outras fontes que não a do fundo público, por meio da
comercialização de suas pesquisas, prestação de serviços à população,
consultorias, dentre outros mecanismos. Isso se deve, de modo especial, à
garantia de autonomia financeira para geração de receitas próprias (LDB/96), à
regulamentação das parcerias público-privadas (PPP) e dos contratos de
gestão estabelecidos entre as fundações de direito privado e as universidades
federais. Nessas circunstancias, o processo de mercantilização da educação
superior obteve respaldo com a implementação da lei nº 10. 973 (Lei de
Inovação Tecnológica), de 02 de dezembro de 2004, que dispõe sobre
incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente
produtivo. O estabelecimento de parcerias entre as instituições públicas e as
empresas privadas (PPP) tem por intuito viabilizar o fortalecimento das
atividades de pesquisa e a produção de conhecimentos apropriáveis pela
cultura capitalista, de modo a incorporar incentivos adicionais ao vencimento
dos docentes/pesquisadores e a propiciar o desenvolvimento científico e
tecnológico do país com o apoio de recursos fornecidos pelo capital privado.
As medidas estabelecidas para os efeitos da Lei de Inovação
Tecnológica subordinaram as universidades aos interesses específicos e
imediatos do mercado/campo empresarial. A reestruturação e/ou modernização
da produção intelectual no âmbito acadêmico, projetada em consonância com
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políticas de cunho economicista, tem vinculado o trabalho docente em
empresas privadas e a ação dessas empresas nos espaços públicos. Isso tem
intensificado o processo de privatização interna das instituições públicas de
ensino superior e a consequente submissão do trabalho docente à lógica do
capital. Na medida em que as empresas se apropriam dos projetos de pesquisa
e da força de trabalho dos intelectuais para extração de mais valia, a
universidade tende a abandonar a sua identidade e suas finalidades de busca
desinteressada pela verdade. A comercialização dos serviços educacionais
pelas

IES

públicas,

como

alternativa

para

captação

de

recursos

extraorçamentários, condiciona as atividades docentes às regras impostas
pelas organizações privadas. De acordo com a lei nº 10. 973/04, os dirigentes,
os

criadores

ou

qualquer

outro

servidor

que

tenha

participado

do

desenvolvimento ou dos resultados de uma determinada pesquisa, são
proibidos de divulgá-la ou publicá-la, sem antes obter expressa autorização da
Instituição Científica e Tecnológica (ICT). Sendo assim, a Lei de Inovação
Tecnológica “tenderia a comprometer o estatuto da autonomia universitária,
criando condições propícias para a adoção de práticas heterônomas na
pesquisa em instituições federais de ensino superior” (SILVA JUNIOR;
SGUISSARDI, 2005, p. 25).
A reconfiguração do trabalho docente na educação superior, conduzida
sob o prisma da organização produtiva emergente, obteve respaldo com a
implementação do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão
das Universidades Federais (Reuni). O Programa, instituído pelo decreto no
6.096, de 24 de abril de 2007, tem por objetivo dotar as universidades federais
das condições necessárias para a ampliação do acesso e a permanência de
jovens na educação superior. As ações concernentes ao processo de
reestruturação e expansão do acesso à universidade federal, operada pelo
Reuni, levaram a cabo o projeto de racionalização dos investimentos públicos,
por intermédio da “otimização” da estrutura física e de recursos humanos das
instituições de educação superior. O aumento do número de alunos por
professor em cada sala de aula estaria consagrando a figura do “professor do
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ensino terciário”, retratada nos documentos internacionais, produzidos pelo
Banco Mundial. Devido à quantidade de trabalho na graduação, o professor
não desenvolve ou desenvolve com muitas limitações um projeto de pesquisa,
impossibilitando-o de atuar em programas de pós-graduação. O aumento
vertiginoso das atividades docentes tem o transformado em um profissional
dedicado exclusivamente ao ensino, “que não publica ou publica ‘pouco’
(segundo as exigência da Capes e do CNPq), pois não tem tempo para
escrever; que não participa de eventos científico nacionais e/ou internacionais
porque não tem verba pública, disponibilizada para garantir esta participação”
(LIMA, 2011, p. 92).
As reformas estabelecidas na educação superior brasileira em face do
enxugamento da máquina estatal, preconizado pelo atual estágio de
desenvolvimento do sistema capitalista, estimularam a mercantilização da
produção intelectual, a disseminação da lógica produtivista e a precarização do
trabalho docente. A racionalização e/ou otimização de recursos pelas
instituições de ensino superior (IES) públicas e privadas, com o intuito de
extrair mais valia e elevar a competitividade institucional no “quase-mercado”
educacional, tem restringido os profissionais docentes às atividades de ensino
e alavancado a flexibilização contratual da força de trabalho. No novo padrão
de acumulação capitalista, a figura do professor efetivo - concursado, estável,
estatutário e em regime de dedicação exclusiva – tende a compartilhar, de
forma cada vez mais intensa, os objetivos, as funções e o ambiente
universitário com profissionais contratados em regime temporário e com
vínculos trabalhistas precarizados. As reformas implementadas na educação
superior brasileira, a partir da década de 1990, impulsionaram a proliferação de
contratações de professores por tempo determinado, organizados sobre o
regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e de (sub) contratações
precárias, firmadas à margem da lei, por ocultar os direitos trabalhistas dos
docentes, a exemplo da licença médica, plano de carreira, férias e 13º salário.
Nas instituições privadas de educação superior, ampliam-se as
contratações de professores por hora-aula, baseados no regime da CLT ou
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sem qualquer proteção legal, cujas funções e o tempo de trabalho limitam-se
ao desenvolvimento de atividades vinculadas ao ensino, eximindo-os das
atividades de pesquisa e de extensão. A precarização dos contratos
temporários e o baixo valor pago pela hora-aula pressionam os docentes a
elevar ao máximo sua carga horária semanal, a trabalhar em mais de uma
instituição, por vezes, com vínculos empregatícios diferenciados e a assumir
uma rotina de deslocamentos intensos para dar conta das tarefas diárias. Em
face das reformas da educação superior e do atual processo de reestruturação
produtiva, os docentes têm convivido com jornadas de trabalho extenuantes, a
insegurança dos contratos temporários, a alternância de contratações e
dispensa, a redução da autonomia, a alienação, o medo do desemprego e o
adoecimento (MIRANDA, 2005; LEDA, 2006). Em suma, a flexibilização dos
contratos de trabalho, o produtivismo acadêmico, as políticas de avaliação e a
mercantilização da educação superior, caracterizada pela expansão do setor
privado mercantil e a comercialização dos serviços educacionais nas
instituições públicas, desencadearam fenômenos como a intensificação e a
precarização do trabalho docente. As mudanças na rotina docente provocaram,
dentre outras consequências, o incremento do número de atividades, o
aumento da competitividade e do individualismo, a instabilidade salarial e
contratual, o sofrimento psíquico e a perda da autonomia dos professores.
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POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ESCOLAS DO CAMPO
Eduardo Pastorio1
Eixo 1 – Estado e Políticas Educacionais
RESUMO
O presente trabalho apresenta como objetivo geral discutir as políticas públicas educacionais
criadas para os povos do campo, com nomenclatura de Educação do Campo, com o intuito de
identificar as finalidades e colocar em prática suas definições. Políticas Públicas entendida
como conjunto de ações do governo, ou a soma de atividades dos governos que influenciam na
vida dos cidadãos, que devem ser elaboradas com a participação de entes públicos e privados,
que contribuem para a formação de uma política que assegure ao direito a cidadania e a
manutenção dos aspectos social, cultura, étnico e econômico da população. Esse texto busca
também fortalecer os movimentos sociais que sistematizaram as discussões desse setor e que
as mobilizações perpassaram as esferas das escolas, no sentido de destacar que a Educação
do Campo expressa um posicionamento político e ideológico da classe trabalhadora do campo,
ao contrariar do modelo instaurado para o meio rural (proveniente do agronegócio e da
exploração dos trabalhadores). Para desenvolvimento deste texto, foi necessário realizar
estudos em relação aos seguintes documentos: Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei
n° 9394/96); Diretrizes Operacionais para Educação Básica nas Escolas do Campo (Resolução
n° 01/2002); Estabelece diretrizes complementares, normas e princípios para o
desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da Educação Básica do Campo
(Resolução n° 02/2008); Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica
(Resolução n° 04/2010) e, por fim, a Política de Educação do Campo e o Programa Nacional
de Educação na Reforma Agrária – PRONERA (Decreto n° 7352/2010). Portanto,
compreendeu-se que após décadas de debates sobre a Educação do Campo, verifica-se um
avanço crescente em iniciativas de ordem governamental, que buscam ações para atender os
povos do campo e que respeite suas singularidades. Essas conquistas são reflexos de
movimentos sociais rurais, que a partir de suas ideologias, questionaram a Educação
desenvolvida no meio rural e promoveram transformações no fazer educação, construindo o
Campo como espaço de diálogo, de valorização do ser humano e resgate dos saberes locais.
Palavras-chave: Políticas Públicas. Educação do Campo. Escola do Campo.

INTRODUÇÃO
Dentro do contexto constitucional brasileiro, as legislações vigentes
surgiram para garantir direitos e deveres ao povo. Como forma de desenvolver
um texto completo, condizente com a realidade encontrada, a participação de
entes públicos e privados na elaboração do mesmo contribuem para a
formação de uma política que assegure ao direito a cidadania e a manutenção
dos aspectos social, cultura, étnico e econômico da população.
Apresentador do trabalho. Mestre em Geografia (UFSM), Graduado em Geografia –
Licenciatura Plena (UFSM) e Especializando em Gestão Educacional (UFSM). E-mail:
eduardopastorio@hotmail.
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Política pública, apesar de aprovada pelo poder legislativo, constitui
como reflexo das necessidades da população, que deve participar da sua
formulação mas, além disso, acompanhar e avaliar a aplicação de suas
finalidades. Ao serem aprovadas, as políticas são estabelecidas por suas
diretrizes, prioridades e objetivos, sendo assegurados constitucionalmente.
Diversos são as formas que podemos explicar política pública, sendo
que pode ser um conjunto de ações do governo, ou a soma de atividades dos
governos que influenciam na vida dos cidadãos. Apesar das diferenças, o
objetivo maior centra-se no atendimento ao público, ou seja, a sociedade
brasileira.
Nesse

sentindo,

a

Educação

do

Campo

definida

como

um

posicionamento político e ideológico da classe trabalhadora do campo, ao
contrariar o modelo instaurado para o meio rural, elaborou uma proposta
educacional voltada para os povos do campo, buscando consolidar suas
mobilizações através de políticas públicas específicas, que consiga atender as
peculiaridades desse segmento social.
Assim, este texto apresenta como objetivo geral discutir as políticas
públicas educacionais criadas para os povos do campo, com nomenclatura de
Educação do Campo, com o intuito de identificar os objetivos e colocar em
prática suas definições. Também busca fortalecer os movimentos sociais que
sistematizaram as discussões desse setor e que as mobilizações perpassaram
as esferas das escolas, instaurando no discurso outros aspectos da sociedade.
Nessa relação, percebe-se que o seu início foi marcado por lutas diante
de um sistema econômico vigente, que priorizava a acumulação do capital em
deterioração do social. Os Movimentos Sociais, por outro lado, defendem que o
campo

perpassa

o

significado

de

concentração

espacial

geográfica,

correspondendo a um cenário de lutas e embates políticos, sendo um espaço
culturalmente construído, detentor de tradições, místicas e costumes singulares
(MORIGI, 2003, p.13-38).
Para desenvolvimento deste artigo, fez-se necessário realizar estudos
sobre os seguintes documentos: Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei
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n° 9394/96); Diretrizes Operacionais para Educação Básica nas Escolas do
Campo (Resolução n° 01/2002); Estabelece diretrizes complementares, normas
e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da
Educação Básica do Campo (Resolução n° 02/2008); Diretrizes Curriculares
Nacionais Gerais para a Educação Básica (Resolução n° 04/2010) e, por fim, a
Política de Educação do Campo e o Programa Nacional de Educação na
Reforma Agrária – PRONERA (Decreto n° 7352/2010).
Sobre o assunto, Arroyo e Fernandes (1999), na Articulação Nacional
Por Uma Educação Básica do Campo, enfatizaram que o termo “campo” é
resultado de uma nomenclatura proclamada pelos movimentos sociais e deve
ser adotada pelas instâncias governamentais e suas políticas públicas
educacionais, mesmo quando ainda, relutantemente, deve ser instauradas nos
universos acadêmicos de estudos rurais.
Fernandes (2006) explicita a origem desse conceito, afirmando que:
A Educação do Campo nasceu das demandas dos movimentos
sociais camponeses na construção e uma política educacional para
os assentamentos de reforma. [...]. A Educação na Reforma Agrária é
parte da Educação do Campo compreendida como um processo em
construção que contempla em sua lógica a política que pensa a
educação como parte essencial para o desenvolvimento do campo.
(FERNANDES, 2006).

A superação de uma educação tradicional foi constituída por uma série
de embates e discussões nos próprios movimentos sociais, entidades,
representações civis, sociais e dos sujeitos do campo. Essas ações buscam
pressionar os líderes políticos na criação e organização de políticas públicas
que atendam a demanda popular do campo e busca da efetivação de um
Educação do Campo. Porém, apesar de diversas iniciativas surgirem nestas
últimas décadas, essa educação é historicamente considerada como uma
política compensatória e secundária.
POLÍTICAS PÚBLICAS
Percebe-se que as iniciativas, em ordem social, promoveram discussões
relevantes na construção de uma sociedade preocupada com suas
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necessidades. Essas reflexões, sempre ligadas à imagem de movimentos
sociais, modificaram a estrutura da Educação Brasileira, construindo e
expandindo o espaço da Educação do Campo. Entre as políticas públicas que
surgiram para fortalecer as discussões que estavam se realizando entre os
movimentos sociais, iniciou-se com a aprovação da Constituição de 1988 e o
processo de redemocratização do país, que proporcionou um grande debate
em torno dos direitos sociais da população do campo.
A partir dessa mobilização social, essa Constituição consolida o
compromisso do Estado e da sociedade brasileira em promover uma educação
para todos, garantindo o direito ao respeito e à adequação das singularidades
culturais e regionais, ao possibilitar à construção de uma educação voltada aos
povos do campo. Em relação a essas concepções, são elaboradas e
implantadas reformas educacionais que desencadearam a aprovação da nova
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n° 9394/96), que
determina no Artigo 1°,
A educação deve abranger os processos formativos que se
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho
nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.
(BRASIL, 1996).

A LDB 9394/96, no Artigo 28, estabelece as seguintes normas:
Na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de
ensino proverão as adaptações necessárias à sua adequação, às
peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente: I conteúdos curriculares e metodologia apropriada às reais
necessidades e interesses dos alunos da zona rural; II - organização
escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases
do ciclo agrícola e às condições climáticas; III - adequação à natureza
do trabalho na zona rural. (BRASIL, 1996).

Nesta acepção, entende-se que esta nova lei reconhece a diversidade
encontrada entre os povos do campo, a partir da construção de instrumentos
legais que orientam as iniciativas que atendam a realidade que emerge e vão
adequar às singularidades dos espaços. Ela reconhece os aspectos
socioculturais e, o direito e à diversidade.
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Já no ano de 1998, institui-se o Programa Nacional de Educação da
Reforma Agrária (PRONERA), junto ao antigo Ministério Extraordinário da
Política Fundiária (MEPF), atualmente Ministério de Desenvolvimento Agrário
(MDA), no qual representa uma política fundamental para continuidade e
desenvolvimento de uma educação de qualidade. Concebida por uma parceria
estratégica entre o Governo Federal, Instituições de Ensino Superior e
Movimentos Sociais do Campo, objetiva, a partir da abertura de créditos, a
realização de programas que atendam a elevação da escolaridade de jovens e
adultos em áreas de reforma Agrária, bem como Formação Inicial e Continuada
de Educadores e Educadoras para Escolas localizadas em assentamentos.
Também, no ano de 1998, cria-se a “Articulação Nacional por uma
Educação do Campo”, entidade supra-organizacional que possuía como
finalidade a promoção e gestão das ações conjuntas que atendessem a
escolarização dos povos do campo em nível nacional. A educação do campo
tem nos anos 90 seu principal período de luta para a constituição de uma
educação aos sujeitos localizados no meio rural (ARROYO, M.; CALDART, R.
S.; MOLINA, M. C.; 2005).
Tamanha repercussão e envolvimento de entes sociais nos diálogos
sobre educação do campo, que perpassou as esferas da Escola e integrou no
discurso aspectos como discriminação, acesso à moradia e a terra, questões
essas, presente na sociedade atual. Dentre outras conquistas, conseguiu
instituir através do Conselho Nacional de Educação, as Diretrizes Operacionais
para Educação Básica nas Escolas do Campo (2002) e a organização do
Grupo Permanente de Trabalho no SECAD (2004).
As Diretrizes Operacionais para Educação Básica nas Escolas do
Campo (2002) constituiu como grande marco na história da Educação
Brasileira, na criação de ferramentas de cunho governamental, que possibilitou
orientar as práticas pedagógicas das Escolas do Campo, e a considera como,
A Educação do Campo tratada como educação rural na legislação
brasileira, tem um significado que incorpora os espaços da floresta,
da pecuária, das minas e da agricultura, mas os ultrapassa ao acolher
em si os espaços pesqueiro, caiçaras, ribeirinhos e extrativistas. O
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campo, nesse sentido, mais do que um perímetro não-urbano, é um
campo de possibilidades que dinamizam a ligação dos seres
humanos com a própria produção das condições da existência social
e com as realizações de sociedade humana. (BRASIL, 2002).

Em 2004, como principal iniciativa em ordem federal, foi criado no
Ministério de Educação, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e
Diversidade (SECAD), na qual dentro dos temas diversificados que integram
esta secretaria, existe uma coordenação de Educação do Campo, que
oportunizou a criação de um Grupo Permanente de Trabalho – GPT
(responsável pelas demandas dos povos do campo) que envolve discussões
sobre essa educação e o surgimento do documento intitulado “Referências
para uma Política Nacional de Educação do Campo”.
No ano de 2008, observa-se o desenvolvimento e aprovação das
“Diretrizes complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de
políticas públicas de atendimento da Educação Básica do Campo”, que se
somam às discussões realizadas nas Diretrizes Operacionais de 2002. No ano
2010, a Educação do Campo torna-se Modalidade de Ensino pelo Ministério da
Educação, na Resolução que define as “Diretrizes Curriculares Nacionais
Gerais para a Educação Básica”. No mesmo ano é normatizado o Decreto que
dispõe sobre a “Política de Educação do Campo e o Programa Nacional de
Educação na Reforma Agrária – PRONERA”, que basicamente foi formulado
para garantir acesso à Educação Básica e Superior pelos povos do campo.
Dentro desse contexto, após duas décadas de discussões e de criação
de Políticas Públicas voltadas à Educação do Campo verifica-se um avanço
crescente em iniciativas de ordem governamental, que buscam ações para
atender os povos do campo e que respeite suas singularidades. Essas
conquistas são reflexos de movimentos sociais rurais, que a partir de suas
ideologias, questionaram a Educação desenvolvida no meio rural e
promoveram transformações no fazer educação, construindo o Campo como
espaço de diálogo, de valorização do ser humano e resgate dos saberes locais.
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DIRETRIZES OPERACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA PARA AS
ESCOLAS DO CAMPO
Essa proposta surge no sentido de operacionalizar a Educação do
Campo. Consiste em um conjunto de princípios e procedimentos de modo a
adequar o projeto institucional das Escolas do Campo a educação formadora.
Ela vem a favorecer o direito à diferença e à política de igualdade tratando a
educação como possibilidade de inclusão social.
As diretrizes vêm reforçar os artigos contemplados na LDB de 1996, de
valorização dos aspectos sociais e locais. Sua aprovação, segundo Fernandes
(2002), representa um importante e necessário avanço no contexto rural
brasileiro,

pois

considera

a

escola

como

espaço

essencial

para

o

desenvolvimento humano. Nesse sentido, Fernandes (2002, p.98) menciona
que Educação do Campo compreende,
(...) um conceito cunhado com a preocupação de se delimitar um
território teórico. Nosso pensamento é defender o direito que uma
população tem de pensar o mundo a partir do lugar onde vive, ou
seja, da terra em que pisa, melhor ainda: desde a sua realidade.
Quando pensamos o mundo a partir de um lugar onde vivemos,
idealizamos um mundo, vivemos um não lugar. Isso acontece com a
população do campo quando pensa o mundo e, evidentemente, o seu
próprio lugar a partir da cidade. Esse modo de pensar idealizado leva
ao estranhamento de si mesmo, o que dificulta muito a construção da
identidade,
condição
fundamental
da
formação
cultural.
(FERNANDES, 2002, p. 98).

Essas diretrizes estão disposta na Resolução do Conselho Nacional de
Educação e Conselho da Educação Básica N°1, de 3 abril de 2002, que Institui
Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, que,
segundo o Presidente da Câmara da Educação Básica, Francisco Aparecido
Cordão, a aprovação dessa Resolução, reconhece
“o modo próprio de vida social e o de utilização do espaço do campo
como fundamentais, em sua diversidade, para a constituição da
identidade da população rural e de sua inserção cidadã na definição
dos rumos da sociedade brasileira”. (BRASIL, 2002).

Nesse retrato, esse texto possibilita a reorganização das Escolas do
Campo, com o intuito de adaptar os trâmites pedagógicos locais, com os
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materiais disponíveis sobre os níveis e etapas da educação Brasileira. Assim, o
Artigo 2° define que,
Estas Diretrizes, com base na legislação educacional, constituem um
conjunto de princípios e de procedimentos que visam adequar o
projeto institucional das escolas do campo às Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e Médio, a
Educação de Jovens e Adultos, a Educação Especial, a Educação
Indígena, a Educação Profissional de Nível Técnico e a Formação de
Professores em Nível Médio na modalidade Normal. (BRASIL, 2002).

Em continuidade, percebe-se que no Artigo 5° a resolução promoverá o
desenvolvimento da Educação do Campo em sua plenitude, ao valorizar todos
os segmentos dos sujeitos do campo. Este artigo manifesta que:

As propostas pedagógicas das escolas do campo, respeitadas as
diferenças e o direito à igualdade e cumprindo imediata e plenamente
o estabelecido nos artigos 23, 26 e 28 da Lei 9.394, de 1996,
contemplarão a diversidade do campo em todos os seus aspectos:
sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero, geração e etnia.
(BRASIL, 2002).

A respeito dos segmentos anteriores, visualiza-se que a legislação tornase amplamente claro no sentido de definir metas e objetivos, que permearam
as organizações pedagógicas e estruturais. Entretanto, na relação com o
contexto real, as Escolas podem estar distante desses textos, tanto no sentido
de realizar práticas diferenciadas, como não possuir conhecimento de sua
existência,

ou

seja,

às

políticas

públicas

talvez

estejam

vinculadas

demasiadamente a legislação brasileira e sua eficácia restringe-se ao direito
legítimo.
Estabelecidas às diretrizes com seu respectivo texto, fica a cargo da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios o cumprimento desta
resolução. Como principal produto da construção teórica da Educação do
Campo, essa política pública surge como subsídio inicial na discussão de um
fazer pedagógico diferenciado, possibilitando o desenvolvimento de premissas
futuras em sua composição.
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DIRETRIZES COMPLEMENTARES, NORMAS E PRINCÍPIOS PARA O
DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA DO CAMPO
Sua aprovação constituiu como subsídio para desenvolvimento de
projetos e programas no contexto da educação em escolas do campo. Esse
texto manifesta uma abordagem sobre o acesso e permanência dos alunos na
Escola; responsabilidade de sua manutenção; níveis e modalidades de ensino;
o processo de nucleação e transporte escolar, relacionados à Educação do
Campo.
Com a sua aprovação, tornou-se ratificada alguns aspectos das
Diretrizes Operacionais Resolução CNE/CEB 1, de 3 abril de 2002, e permitiu a
ampliação das discussões sobre o fechamento das escolas multisseriadas e o
desenvolvimento do processo de nucleação, na figura de Escolas Polos. Em
contrapartida, manifesta a responsabilidade dos entes da Federação sobre a
disposição de transporte escolar para todos os alunos em idade escolar, bem
como havendo possibilidade de expansão para a Educação de Jovens e
Adultos.
Essa, constituí a Resolução N°2, de 28 de abril de 2008, que estabelece
as “diretrizes complementares e princípio para o desenvolvimento de políticas
públicas de atendimento da Educação Básica do Campo”, e no seu Artigo 1°,
define que,
A Educação do Campo compreende a Educação Básica em suas
etapas de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e
Educação Profissional Técnica de nível médio integrada com o
Ensino Médio e destina-se ao atendimento às populações rurais em
suas mais variadas formas de produção da vida – agricultores
familiares,
extrativistas,
pescadores
artesanais,
ribeirinhos,
assentados e acampados da Reforma Agrária, quilombolas, caiçaras,
indígenas e outros. (BRASIL, 2008).

Nesse sentido, verifica-se a relevância da construção dessa política, no
sentido de garantir o acesso das populações do campo a todas as etapas da
Educação Básica, integrando os Cursos Técnicos. Apesar de responsabilidade
de todos os Entes Federados no sentido de trabalhar para articular e propor
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ações de desenvolvimento, em particular, essa resolução determina maior
responsabilidade ao poder municipal, por considerar, segundo Brasil (2008),
“sua condição de estarem mais próximas dos locais em que residem as
populações rurais”. Assim, percebe-se peculiaridade das legislações sobre
Educação do Campo, no sentido de propor alternativas que possibilitem
adaptar-se a realidade encontrada entre as áreas rurais brasileiras.
EDUCAÇÃO DO CAMPO COMO MODALIDADE DE ENSINO
As modalidades de Ensino constituem como determinadas formas de
educação, que podem ser trabalhadas e aproveitadas em todos os diferentes
Níveis de educação escolar existentes no Brasil, desde Educação Básica
(constituída por Educação Infantil, Fundamental e Médio) até ao Ensino
Superior. Dentro desse contexto, todas essas modalidades devem ter como
objetivo e finalidades principais à efetivação do processo de aprendizagem do
educando, resgate de suas bases culturais, e sua formação enquanto sujeito
social (emancipação do sujeito), ao buscar suas competências cognitivas e
competências social/afetivas.
Nesse contexto, dia 13 de julho de 2010, a Câmara de Educação Básica
do Conselho Nacional de Educação, na figura de Presidente Francisco
Aparecido Cordão, aprova a Resolução N°4, que define “Diretrizes Curriculares
Nacionais Gerais para a Educação Básica”, como:
(...) conjunto orgânico, sequencial e articulado das etapas e
modalidades da Educação Básica, baseando-se no direito de toda
pessoa ao seu pleno desenvolvimento, à preparação para o exercício
da cidadania e à qualificação para o trabalho, na vivência e
convivência em ambiente educativo, e tendo como fundamento a
responsabilidade que o Estado brasileiro, a família e a sociedade têm
de garantir à democratização do acesso, a inclusão, a permanência e
a conclusão com sucesso das crianças, dos jovens e adultos na
instituição educacional, a aprendizagem para continuidade dos
estudos e a extensão da obrigatoriedade e da gratuidade da
Educação Básica. (BRASIL, 2010).

Essa resolução surge como potencialidade e desenvolvimento de uma
Educação do Campo, pois dentro de suas demarcações, define como
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Modalidade de Ensino. Essa pode ser visualizada na Seção IV, do Capítulo 2,
que segmenta as Modalidades da Educação Básica, definida como,
Art. 35. Na modalidade de Educação Básica do Campo, a educação
para a população rural está prevista com adequações necessárias às
peculiaridades da vida no campo e de cada região, definindo-se
orientações para três aspectos essenciais à organização da ação
pedagógica:
I – conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais
necessidades e interesses dos estudantes da zona rural;
II – organização escolar própria, incluindo adequação do
calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições
climáticas;
III – adequação à natureza do trabalho na zona rural. (BRASIL,
2010).

Nesse sentido, verifica-se que essas “peculiaridades” observadas dentro
do contexto social do campo, devem estar presentes entre as temáticas
propostas pelas instituições de ensino localizadas no meio rural. Além disso, o
regimento e organicidade dessas estruturas devem seguir as necessidades de
seus sujeitos, agregando-as no processo de ensino e aprendizagem, como
integrante no desenvolvimento de sua própria formação.
Ainda nessa Resolução N°4, no Título V, que manifesta sobre a
“Organização
Curricular: Conceito, Limites e Possibilidade”, o texto afirma a respeito do
sentido real da palavra Escola e suas potencialidades no contexto da
sociedade, pois em seu Art.11, faz a seguinte observação,
Art. 11. A escola de Educação Básica é o espaço em que se
ressignifica e se recria a cultura herdada, reconstruindo-se as
identidades culturais, em que se aprende a valorizar as raízes
próprias das diferentes regiões do País. (BRASIL, 2010).

Essa referência dos dizeres anteriores mencionados provoca a reflexão
das práticas pedagógicas pelos educadores. A Escola é constituída de todos os
elementos da sociedade. Desde seus respectivos filhos ou pessoas em idade
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escolar ou até os seus próprios familiares; como também professores, na
maioria das vezes com um curso superior completo; pessoas indiretamente
contribuindo para a estrutura pedagógica com o pagamento das tributações de
impostos; e também governos de todas as esferas, que realizam os
investimentos pontuais; ou seja, todos estão envolvidos em torno das
instituições de ensino.
Assim, torna-se a Escola como núcleo do potencial de evolução social e
lugar de desenvolvimento humano, onde a sociedade interage em prol do
objetivo do ensino-aprendizagem dos seus educandos. Essa relação torna o
trabalho dos educadores complexos, uma vez que suas práticas devem
agregar toda essa composição de diferentes elementos, em seu fazer
educação. Ainda nessa discussão, o Parágrafo Único do Art. 11, afirma que,
Essa concepção de escola exige a superação do rito escolar, desde a
construção do currículo até os critérios que orientam a organização
do trabalho escolar em sua multidimensionalidade, privilegia trocas,
acolhimento e aconchego, para garantir o bem-estar de crianças,
adolescentes, jovens e adultos, no relacionamento entre todas as
pessoas. (BRASIL, 2010).

O significado de Escola perpassa apenas os Níveis e Modalidades de
Ensino mencionado nas partes anteriores. Ela agrega também toda a Gestão
Democrática e sua Organização Escolar; Processos de Avaliação de
Aprendizagem; Acesso e Permanência a uma Educação de Qualidade;
Organização Curricular; Projeto Político-Pedagógico; Regimento Escolar;
Formação Inicial e Continuada dos Professores; ou seja, Escola é o conjunto
de ações que mantém a organização plena e a aprendizagem dos sujeitos
envolvidos, na formação cidadã. Todas essas segmentações, estão dispostas
no texto base da Resolução 4, que norteiam às práticas da Educação Básica
Brasileira.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nessa discussão, a Educação do Campo possibilitou a criação de
debates que dessem visibilidade para os integrantes dessas escolas
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pertencentes a esse espaço do campo, no sentido de discutir questões para a
emancipação do sujeito, enquanto indivíduo constituído por bases culturais e
produtor de espaço, que reafirma em seu território de ação, sua percepção de
mundo e suas necessidades. Surge a necessidade de alterar os alicerces de
exclusão social e política da escola, transformando-os para uma esfera cultural,
na tentativa de possibilitar a construção de práticas sociais mais igualitárias e
interculturais, ao dar possibilidade para os movimentos minoritários.
A compreensão desse modelo educacional, objetiva transformar o
sujeito (educando) com o conhecimento, sendo este desvelado na perspectiva
de sua própria análise, possibilitando transformá-lo na base de seu avanço. Em
relação aos educadores, devemos perpetuar os compromissos pedagógicos
firmados no decorrer das formações iniciais, porém, abertos ao novo e ao
dinâmico, capazes de atualizarem-se de forma automática, e sempre disposto
a prevalecer à formação humana de seus educandos. (TANAKA, 2010).
As escolas devem aproveitar dos conhecimentos presente no espaço,
reorganizá-los e transformar em conteúdos curriculares. A humanização dos
educandos perpassa na contextualização de sua existência no cenário
educacional, em que sua realidade encontra-se inserida na problematização do
processo de ensino-aprendizagem, sentindo-se pertencente à sociedade
humana por meio de uma participação mútua, de debates que viabilizam a
construção de autonomia.
Assim, o conceito de Educação Popular possibilita essa transformação
da escola que visa à emancipação dos educandos. Santos (2007) compreende
que o processo de independência surge por meio de três pilares: política,
humana e social, que constroem espaços de disputas de hegemonia e
resistência, na qual, segundo Paludo (2012), a Educação Popular adquire uma
“concepção de educação” e que “o trabalho educativo, tanto na escola quanto
nos espaços não formais, visa formar sujeitos que interfiram para transformar a
realidade.” Dentro do contexto social, o mesmo autor menciona o seguinte: “ela
se constituiu, ao mesmo tempo, como uma ação cultural, um movimento de
educação popular e uma teoria da educação”.
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Ainda existe a necessidade de elaboração de novas políticas, que
possam sistematizar questões pontuais que estão diante das realidades de
nossas escolas. Dentre essas, cita-se: a necessidade da reestruturação
curricular (bases curriculares), calendário escolar, transporte escolar, educação
infantil, gratificações docentes, alimentação, projetos interdisciplinares, ou seja,
uma gama de questões específicas, que estão sendo debatidas, mas ainda não
estão sistematizadas nas formas de políticas públicas.
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RESUMO
Com a evolução dos tempos, estamos percebendo grandes mudanças junto à sociedade que ai
se apresenta, em relação às intervenções interpessoais, bem como com relação às instituições
tradicionais voltadas para as políticas públicas. Na estrutura destas abordagens, surgem
problemas que os órgãos tradicionais muitas vezes não conseguem resolver, mesma situação
encontrada por muitos sujeitos, com relação as suas questões pessoais junto à sociedade que
se encontra em transformação. Este artigo tem por objetivo resgatar a questão educacional,
abordando a relevância de políticas sociais para a educação e realizando uma reflexão sobre a
violência desenvolvida a crianças e adolescentes dentro deste contexto social, através de uma
abordagem bibliográfica desenvolvida de recortes teóricos sobre o assunto. Considerando que
no advento da reforma ocorreram disseminações de documentos e sabedores que documentos
não são restritos a uma única leitura, mas podendo ser reaberto a releituras, assim o estudo foi
estruturado através de um procedimento metodológico baseado na pesquisa documental.
Dentro desta reforma, vamos encontrar principalmente a questão educacional, fator este
responsável pela aquisição de conhecimentos básicos necessários para a obtenção de
sucesso dentro de uma esfera capitalista e por outro lado à questão da violência social,
principalmente voltada para a criança e adolescente, violência está caracterizada por vários
momentos e ações, que envolvem a sociedade e a família, em todas as esferas sociais, porem
afetando principalmente aquelas menos favorecidas. Como considerações finais entendeu-se
que as questões relacionadas à política social, ao mesmo tempo em que estigmatiza e
controla, esconde da população as relações dos problemas sentidos com o contexto global da
sociedade, como podemos ver no artigo a questão da violência no contexto social, onde
políticas voltadas para gerar este bem estar na sociedade, ainda são pouco estruturadas e o
problema acaba aumentando e culminando muitas vezes na própria família. Assim, podemos
constatar que o Estado, sabe das necessidades que a sociedade está passando, porém evita
ações mais diretas e emergenciais, deixando as mudanças e transformações agirem de forma
lenta, impercebíveis, junto à realidade que ai está deixando os problemas irem se perpetuando,
sem intervir como deveria, causando problemas sérios de convivência social.
Palavras-chave: Educação. Violência. Família. Politica Social
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INTRODUÇÃO
Com a evolução dos tempos, estamos percebendo grandes mudanças
junto a sociedade que ai se apresenta, em relação às intervenções
interpessoais, bem como com relação às instituições tradicionais voltadas para
as politicas sociais. Na estrutura destas abordagens, surgem problemas que os
órgãos tradicionais muitas vezes não conseguem resolver, mesma situação
encontrada por muitos sujeitos, com relação as suas questões pessoais junto à
sociedade que se encontra em transformação.
É consenso que se está diante de um intenso movimento de
transformações que afetam as várias dimensões da vida em sociedade. Porém,
existem dissensos importantes em relação à natureza destas transformações.
Para uns trata-se do fim do projeto moderno e da emergência da pósmodernidade. Para outros o que se está vivendo é uma crise profunda do
projeto moderno, exigindo sua reestruturação (KUMAR, 1997; MASI, 1999).
A questão primordial é de repensar e estruturar novas politicas publicas
de proteção social, buscando alternativas para todos, que se conheça a
realidade que estamos vivenciando, bem como conhecer a políticas existentes
de forma correta, principalmente aquelas que estão interligas as instituições.
Podemos entender neste contexto que as políticas sociais entendidas no
momento são à ação da sociedade organizada sobre as manifestações da
questão social, onde conforme Rotta (2007) têm sua origem eminentemente
associada à emergência da sociedade capitalista. Assim, continua o autor, as
grandes transformações em curso na sociedade mundial, a partir do século
XVI, vão corroer a ideia de que a sociedade era um produto da vontade dos
deuses e afirmar a compreensão de que a sociedade é produto humano e seus
conflitos devem ser tratados à luz da ciência.
Esta nova compreensão a respeito da sociedade é que vai possibilitar
uma nova visão das desigualdades sociais, que passam a ser associadas não
mais apenas a processos individuais e naturais, mas, especialmente, a
processos sociais, criados pelos seres humanos em suas relações concretas
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de existência. Esta nova compreensão das desigualdades tenciona as relações
sociais na medida em que, cada vez mais, um número maior de pessoas não
se conforma com a miséria e com os diferentes processos de exclusão a que
está submetida e passa a buscar formas de enfrentá-los.
Para Netto (2006) a politização dos “problemas sociais” é que os
transforma em “questão social”. Ou seja, aspectos que, anteriormente, eram
tratados como naturais, individuais ou, no máximo, como decorrentes de
desfuncionalidades ou desequilíbrios momentâneos da sociedade, passam a
ser polemizados publicamente e postos como decorrentes de um conflito de
classes e da lógica de reprodução de uma sociedade de classes. Com isso, a
burguesia passou a mobilizar seus intelectuais para “produzir” uma explicação
para esse fenômeno sem afetar a “nova ordem social construída”. A
“naturalização”, a “desfuncionalidade”, “os desvios morais”, “a anomia” “o não
trabalho”, a “criminalização” foram explicações usadas pela burguesia para
desqualificar as reivindicações feitas pelos que acabavam ficando fora do
usufruto das benesses da nova sociedade burguesa.
Na medida em que as explicações se tornaram insuficientes foi
necessário criar mecanismos para contemplar, em parte, as reivindicações dos
excluídos. O Estado, enquanto instrumento nas mãos da classe dominante
(burguesia), passou a ser utilizado para tratar essa questão social no sentido
de amenizar ou reduzir seus efeitos através de políticas sociais (NETTO,
2006). Mesma posição tem Faleiros em seu texto “a politica social do estado
capitalista: as funções da previdência e assistência sociais”, onde coloca que
“as políticas sociais conduzidas pelo Estado capitalista, representam um
resultado da relação e do complexo desenvolvimento das forças produtivas e
das forças sociais. Elas são o resultado da luta de classes e ao mesmo tempo
contribuem para a reprodução das classes sociais”(FALEIROS, 2009, p. 46).
Neste sentido, Rotta (2007) coloca que para a classe dominante, as
políticas sociais apareciam como formas de apaziguar os conflitos e possibilitar
novos ciclos de expansão do processo de acumulação do capital. Por isto
transformava-se em questão central a conquista do Estado (em suas diferentes
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esferas de poder) para fazer passar a sua visão de políticas sociais e acionar
os mecanismos disponíveis para o enfrentamento das manifestações da
questão social.
Expansão esta que Faleiros (2009, p. 47) nos coloca claramente que
segundo a visão liberal, a ação espontânea do mercado deveria ocasionar um
equilíbrio entre todos os indivíduos, de tal sorte que todos pudessem nele ter
vantagens, pelas vias da livre concorrência e da livre escolha. Esta utopia
liberal jamais foi realizada. Em realidade o mercado é um mecanismo que
mantem a desigualdade de condições. Para ‘corrigir’ este mecanismo, o Estado
Liberal intervém com medidas sociais ‘fora do mercado’.
Dentro desta problemática, vamos encontrar principalmente a questão
educacional, fator este responsável pela aquisição de conhecimentos básicos
necessários para a obtenção de sucesso dentro de uma esfera capitalista e por
outro lado a questão da violência social, principalmente voltada para a criança
e adolescente, violência está caracterizada por vários momentos e ações, que
envolvem a sociedade e a família, em todas as esferas sociais, porem afetando
principalmente aquelas menos favorecidas.
Assim, o presente artigo, pretende resgatar a questão educacional,
abordando a relevância de políticas sócias para a educação e realizando uma
reflexão sobre a violência desenvolvida a crianças e adolescentes dentro deste
contexto social, através de uma abordagem bibliográfica desenvolvida de
recortes teóricos sobre o assunto.
EDUCAÇÃO

E

VIOLÊNCIA:

CRIANÇA

E

ADOLESCENTE

NESTE

CONTEXTO
As transformações em curso têm gerado novas maneiras de compreender
o indivíduo, suas relações e suas formas de organização. Muitas destas pouco
compreendidas ou até mesmo soando como “desajuste”, “afronta aos padrões
de convivência sadia”, “anormalidade”, “libertinagem”, entre outros tantos
qualificativos que procuram chamar a atenção para realidades que fogem dos
padrões considerados “normais”.
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Dowbor (1998) refere que as instituições sociais são especialmente
afetadas por este processo de transformações da sociedade contemporânea e
encontram-se no centro do debate, quer por seus limites e/ou possibilidades de
servirem de base para novos arranjos societários. Bauman (2001) e Sennett
(2006), colocam que a partir de proposições e contextos diferenciados, alertam
que as transformações estão a desafiar os indivíduos e suas organizações.
Transformações essas, que indiretamente nos ligam a questão do estado
no contexto social, onde Faleiros (2009, p. 49) nos apresenta o estado como
protetor dos fracos, como meio de satisfazer as necessidades sociais, pelas
medidas legais que compensem as fraquezas dos indivíduos, pela introdução
dos direitos sociais. O autor complementa seu ponto de vista, dizendo que
O estado se apresenta, ainda, como o Estado-Providência, protetor
do cidadão, que vela pela paz social e pela tranquilidade pública. O
‘cidadão’ é a figura típica criada pelo Estado-liberal. O cidadão é o
membro constituinte da cidade, da sociedade civil, acima da qual se
encontra o arbitro do bem geral: o Estado é, ao mesmo tempo, lugar
do poder político, um aparelho coercitivo e de integração, uma
organização burocrática, uma instancia de mediação para a práxis
social capaz de organizar o que aparece num território como o
interesse geral (FALEIROS, 2009, p. 51 - 52).

Como provedor e protetor do cidadão, o estado torna-se então
responsável principalmente por dois fatores fundamentais na sociedade, a
questão familiar e a educação, porem as intervenções do estado dependem de
sua capacidade de dispor e de gerir recursos, para assim poder auxiliar de
forma decente a sociedade. Porem certas políticas sociais, como a educação, a
capacitação para a empregabilidade, a saúde, a habitação interferem
diretamente na valorização da força de trabalho, e consomem mercadorias
para sua reprodução com intermediação e mediação das relações politicas do
Estado democrático e de direito. (FALEIROS, 2009, p. 73)
Neste sentido, Xavier e Deitos (2006, p. 63) colocam que a política
educacional nacional, que ganhou relevância a partir de 1990, produziu-se
através de fartas legislações, diretrizes curriculares nacionais e mecanismos
operacionais e organizacionais e que a implementação da política educacional
nacional para a educação básica e superior acabou garantindo as condições
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políticas e ideológicas, dento do campo educacional, para o sucesso do
processo de abertura econômica, de consolidação da internacionalização da
economia, do processo de flexibilização e desregulamentação institucional, de
privatização e dinamização de controles estatais e privados, e de criação de
agências reguladoras nacionais em todos os setores econômico e sociais.
Os autores complementam seus pontos de vista colocando que “a
política educacional brasileira não se apresenta apenas como uma componente
da política social, mas como parte da própria constituição do Estado, que a
concebe e a implementa no conjunto de suas ações de direção e controle
social” (XAVIER e DEITOS, p. 67).
Controle social este muitas vezes esquecido dentro do espaço
educacional, principalmente na escola, onde a criança e adolescentes
apresentam condições muitas vezes de maus tratos, desenvolvidos por
membros da própria família ou de outras pessoas, que acabam refletindo na
sua aprendizagem, atritos esses de convivência e de sofrimento evidenciados
principalmente devido às causas ligadas a questões sociais.
Com relação a estes maus tratos, o Conselho Federal de Psicologia –
CFP (2009, p. 34) coloca que a violência contra crianças e adolescentes, “faz
parte de uma cultura” baseada em concepção de infância, adolescência,
sexualidade e violência, que não estão descoladas das relações econômicas,
de gênero e de raças que configuram a estrutura da nossa sociedade, fazendo
assim que todos – individuo, educadores e família - não percam de vista, que a
violência é sempre um fenômeno a ser contextualizado e considerado em sua
complexidade.
Segundo Gelles apud Santos (2012, p.37 e 38), os efeitos da violência
contra criança podem ser devastadoras, e muitos pesquisadores já
documentaram consequências físicas (variando de pequenas cicatrizes até
danos cerebrais permanentes e morte), psicológicas (de rebaixamento da
autoestima até desordens psíquicas severas), cognitivas (de deficiência de
atenção e distúrbios de aprendizagem até distúrbios orgânicos cerebrais
severos) e comportamentais (variando de dificuldades de relacionamento com
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colegas até comportamento suicida e criminoso), decorrentes de violência
física, psicológica e sexual e de negligencia.
Os distúrbios de aprendizagem estão ligados às pressões externas, do
sofrimento que ocorre fora deste espaço da escola, onde a violência está
presente, prejudicando na aquisição do conhecimento. É relevante observar
que, apresentação de dificuldades de aprendizagem, pode ser uma forma que
a criança elabora para chamar atenção ou demonstrar que é vítima de
violência, onde o educador deve ter a sensibilidade e percepção de tentar
ajudar, sendo amigo, conseguira auxilia-lo. Por outro lado, muitas vezes a
criança canaliza este problema para si, por medos de ser mais violentada
ainda, é a situação em que
Essas experiências poderão interferir em seu desenvolvimento,
considerando que a criança e o adolescente não tenha ainda
independência emocional e/ou maturidade plena para dar seu
consentimento informado, o que nos leva crer que sua participação foi
obtida mediante coerção física ou psicológica, violando as regras
sociais e os papeis familiares (ROMERO,2007,p.2).

Ação esta que o educador no ambiente escolar, deve ter amplo
conhecimento, pois segundo a Secretaria Especial dos Direitos Humanos
(2007) em seu relatório mundial sobre a violência contra a criança e
adolescentes, colocam que os professores representam a linha de frente das
ações para combatê-la, pois devemos oferecer nossa contribuição para impedir
que esta violência ocorra em primeiro lugar, e se ela ocorrer para que as
crianças possam ter a sua disposição os melhores serviços possíveis para
reduzir seus efeitos negativos.
Segundo o CFP (2009) a complexidade do fenômeno da violência contra
crianças e adolescentes é consenso, e muitos são os critérios utilizados para
classificar os tipos de violência. É importante destacar que qualquer
classificação é tentativa de organização, processo pelo qual fenômenos
complexos são dispostos em categorias, de acordo com alguns critérios
estabelecidos. A violência contra crianças e adolescentes podem ser dividas
em:

273

a) Intrafamiliar: quando existe laço familiar, biológico ou não, ou
relação de responsabilidade entre vitima e autor/a da violência.
Quando ocorre no espaço onde reside a família, é chamada também
de violência doméstica.
b) Extrafamiliar: se o autor da violência não possui laços familiares ou
de responsabilidade com o violado. Embora, na violência
extrafamiliar, o agressor possa ser um desconhecido, na maioria das
vezes, ele é alguém que a criança ou o adolescente conhece e em
quem confia. (CFP. 2009, p. 34 e 35).

Ao levar em conta que os atos violentos contra crianças se materializam
de diversas maneiras, Azevedo e Guerra, (1998, p. 32) subdividem
conceitualmente a violência intrafamiliar em cinco modalidades: Violência
física: emprego de força contra criança, de forma não acidental, de modo a
causar-lhe diversos tipos de ferimentos, e perpetrada por pai, mãe, padrasto,
madrasta, avô, avó, tio, etc. Violência psicológica: utilização constante, pelo
adulto, de ameaças, depreciações, ataques verbais à identidade e à autoestima
da criança, produzindo-lhe sofrimento mental e psiquismo. Negligência:
privação das necessidades básicas e vitais, físicas e emocionais da criança.
Abandono parcial ou total: a criança é deixada sozinha por um período, ou seus
pais a deixam para não mais voltar, expondo-a a risco de morte. Violência
Sexual: todo ato ou jogo sexual, relação hetero ou homossexual entre um ou
mais adultos e uma criança ou adolescente, tendo por finalidade estimular
sexualmente essa criança ou esse adolescente ou utilizá-los para obter
estimulação sexual de sua pessoa ou de outra pessoa.
Azevedo e Guerra (1998) colocam que a violência doméstica contra a
criança corresponde
[...] a todo ato ou omissão praticado por pais, parentes ou
responsáveis contra criança e/ou adolescentes que- sendo capaz de
causar dano físico, sexual e/ou psicológico à vítima- implica, de um
lado, numa transgressão do poder/dever de proteção do adulto, e de
outro, numa coisificação da infância, isto é, numa negação do direito
que crianças e adolescente tem de ser tratadas como sujeitos e
pessoas em condições peculiar de desenvolvimento. (AZEVEDO &
GUERRA, 1998, p. 32).

Neste sentido, podemos perceber que existe o ambiente familiar
(intrafamiliar) e o externo (extrafamiliar), onde neste espaço encontramos a
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escola, considerada por diversos autores como os dos principais locais de
maior ocorrência de violência contra a criança e o adolescente.
Segundo Ferrari (2002) as consequências da violência sexual são
variadas e vão depender principalmente de aspectos tais como: idade da
pessoa agredida e da que agride, tipo de relação entre abusador e abusado,
personalidade da vítima, duração e frequência da agressão, tipo e
agressividade do ato e reação do ambiente.
Neste sentido, o Brasil garantiu o exercício de ações de prevenção e de
atendimento aos menores de dezoito anos e de responsabilização do autor da
violência: reconhece a criança como cidadão em desenvolvimento e sujeito de
direitos com a substituição da doutrina de situação irregular pela doutrina de
proteção integral (SANTOS, 2012. p. 42).
A mesma autora coloca também que o movimento internacional somou-se
ao Brasil, criando o movimento nacional pelos direitos da criança, com especial
destaque para a aprovação do artigo 227 da Constituição Federal de 1988. O
texto constitucional acolheu os grandes debates que se realizavam em todo o
mundo, embriões de uma nova concepção jurídica para criança, que versa da
seguinte maneira:
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de
2010).

Assim, o artigo 227 da Constituição Federal do Brasil de 1988, foi o
propulsor para a criação de uma legislação para a viabilizar os direitos da
criança e adolescente, em 13 de julho de 1990, regulamentado pela lei nº
8.069, com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
(Brasil, 1990).
Segundo Santos (2012), o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, é
um dos documentos mais avançados e completos em defesa de seus direitos,
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propõe a implicação de toda a sociedade no desenvolvimento de estratégias,
meios e métodos que enfrentem a violência contra a criança; ao mesmo tempo,
recomenda a intervenção e a elaboração de programas e campanhas dirigidos
a toda a população para a prevenção de novos casos.
Com relação à formação educacional da criança e do adolescente, o ECA
(Brasil, 1990) em seu artigo 53, coloca o seguinte texto:
Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao
pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da
cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:I igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; II direito de ser respeitado por seus educadores; III - direito de contestar
critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares
superiores; IV - direito de organização e participação em entidades
estudantis; V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua
residência. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter
ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição
das propostas educacionais.

Podemos perceber então que o tratamento igualitário deve ser mantido na
escola de forma coerente, evitando desta forma a discriminação deste ou
daquela criança, independentemente de sua cor, credo, sexo, raça, porem
cabe aos pais a obrigatoriedade de atender ao artigo 55 do ECA (Brasil, 1990)
que diz: “Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou
pupilos na rede regular de ensino”.
Dentro deste contexto educacional, cabe também a escola ser parceira no
cuidado e observação com relação aos alunos, principalmente com relação a
questões de violência, conforme nos coloca o artigo 56 do ECA (Brasil, 1990).
Art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental
comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de: I - maus-tratos
envolvendo seus alunos; II - reiteração de faltas injustificadas e de
evasão escolar, esgotados os recursos escolares; III - elevados níveis
de repetência.

Outro item muito importante apresentado no Estatuto trata-se do direito à
vida e à saúde á liberdade, ao respeito à dignidade, do direito à convivência
familiar e comunitária, dentre outros direitos fundamentais da criança. Adota o
critério cronológico absoluto, por meio do artigo 2º, que estabelece a diferença
étnica entre criança- assim definida como a pessoa de até doze anos
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incompletos- e adolescentes- aquele entre doze e dezoito anos-, o que o
distingue do critério estabelecido pela Convenção da ONU, que considera
crianças todos os menores de dezoito anos. (SANTOS, 2012. p 42 e 43). O
ECA (Brasil, 1990) possibilita que o discurso de defesa dos direitos da criança
e adolescente se transforme em uma pratica estável de proteção e promoção
da cidadania. É valioso instrumento, visto que fornece diretrizes para que
novas configurações sejam dadas às políticas públicas de assistência as
crianças e adolescentes, a institucionalização de conselhos tutelares é bom
exemplo disso.
Dentre os mais de 260 artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente,
Santos (2012) nos cita que cinco artigos chamam a atenção sobre a
abordagem sobre violência, são eles:
Artigo 5º, que estabelece ser dever de todos zelar para que a criança
esteja a salvo de “qualquer forma de negligencia, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei
qualquer atentado, por ao ou omissão, aos seus direitos
fundamentais”.
Artigo 18, que explicita o combate á violência cometida contra a
criança, como um dever da sociedade como um todo: “Á dever de
todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a
salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante,
vexatório ou constrangedor.
Artigo 56, inciso I, que elenca algumas comunicações obrigatórias
que devem ser feitas pelos dirigentes de estabelecimentos de ensino
fundamental ao conselho tutelar, entre as quais os “maus- tratos,
envolvendo alunos”.
Artigo 87, inciso III, que exemplifica medidas de proteção especial,
voltadas para identificação a solução dos problemas que envolvem
crianças em situação de risco: “serviços especiais de prevenção e
atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligencia, maustratos, exploração, abuso. Crueldade e opressão.
Artigo 201, inciso VIII, que refere às atribuições do Ministério Público,
como instituição posicionada no eixo do Sistema de Garantias de
Direitos, detentora da função de aplicar e fiscalizar o cumprimento do
ECA, estabelece, como prioridade absoluta do Ministério Público,
“zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais
assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas
judiciais e extrajudiciais cabíveis”.

O ECA (Brasil,1990), ao contrário do que muitos pensam, não previa
punições para nenhum crime ou violação sexual praticada contra a criança,
mas, em 2008, com a atualização do texto, isso mudou. Acrescente-se a essas
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considerações o fato de que mediante a aplicação do Código de Processo Civil,
nos artigos 796 a 811, a possibilidade de suspensão ou perda do poder familiar
em decorrência da pratica de violência sexual contra a criança.
Assim, o artigo 130 do ECA (Brasil, 1990) prevê o afastamento do autor
da violência da moradia comum se for “verificada a hipótese de maus-tratos,
opressão ou abuso sexual imposto pelos pais ou responsável”. Essa medida
cautelar, determinada pelo juiz da Vara de Infância e Juventude, deve ser uma
questão enfrentada em conjunto com as justiças penal e civil, não podendo o
afastamento do autor da violência ser determinado no procedimento criminal
em que se apura a ocorrência de maus-tratos. (SANTOS,2012, p 45).
Santos (2012) ressalta que apesar de a violência contra a criança e o
adolescente não ser um problema novo, enfrentado pelos profissionais da
saúde e educação, no seu dia a dia, pode-se notar que grande parte dos casos
de violência contra a criança que chegam a esses serviços não é identificada.
Porém, tanto na sociedade como em casa e principalmente na escola,
poderemos

verificar

comportamentos

que

apresentam

fobias,

pânico,

personalidade anti-social, depressão com ideias de suicídio, tentativa ou
suicídio levado a cabo, isolamento, sentimentos de estigmação, ansiedade,
dificuldades alimentares, tensão, dificuldades de relacionamento com pessoas
do sexo do agressor, distúrbios sexuais, drogadição e alcoolismo, além de
reedição da violência. (ROMERO, 2007 p.2 e 3), tudo isto devido a violências
sofridas ou que esteja sofrendo.
Romero (2007, p. 3) nos coloca que um dos tipos mais horrendos de
violência contra a criança e o adolescente é o abuso sexual, muitas vezes só
detectado por professores na escola, através de uma convivência de amizade e
afetividade, onde a criança acaba confidenciando os abusos sofridos. Porem
um dos aspectos mais surpreendentes do abuso sexual infantil relaciona-se ao
fato de que, em grande parte dos casos, o abusador é pessoa conhecida da
criança ou mesmo um da família.
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METODOLOGIA
Com este pensamento estruturou-se este estudo através de uma
pesquisa documental, considerando que na última década do século XX,
pesquisadores de diferentes áreas tem se mobilizado para o estudo da política
educacional, tendo como objetivo compreender todo o conteúdo da reforma de
1990, os mecanismos que envolvem a reforma educacional brasileira.
Com o advento da reforma houve uma disseminação de documentos
implementados pelos Ministérios, bem como outros órgãos e conselhos
federais, os quais tomamos como “produtos e produtores de orientações
políticas”, o que em seu sentido mais amplo não são dados diretamente nos
documentos, mas produzidos posteriormente. Nesse sentido partimos do
pressuposto de que “um documento não é restrito a uma única e harmoniosa
leitura. Pelo contrário, é aberto à releituras, não um objeto para consumo
passivo, mas um objeto a ser trabalhado pelo pesquisador para produzir
sentido” (SHIROMA; CAMPOS; GARCIA, 2005, p. 427).
Portanto é com auxílio da pesquisa qualitativa de Flick (2004), onde os
dados levantados são descritos como qualitativos, referindo-se a uma riqueza
de informações, bem como o método proposto por Bardin (2000), o qual
defende que entre as diversas técnicas de análise das comunicações humanas
a linguagem escrita se constitui como a mais estável, além de permitir a
consulta quantas vezes forem necessárias, é que subsidiam nosso interesse ao
trabalhar com alguns documentos, não estando somente no texto em si, como
objeto final, mas compreendendo o discurso, para compreender a política.
Assim, para maior entendimento, abordaremos a seguir a questão da educação
e violência no contexto social, frente às políticas públicas em favor das crianças
e adolescentes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme podemos constatar junto a alguns pensamentos dos autores, o
estado e suas políticas sociais não são desvinculadas das condições
econômicas, sociais e ideológicas que sustentaram e sustentam a configuração
do poder econômico, político e ideológico estatal na forma de um corpo político
vivo, e portanto, representativo dos interesses em jogo e, mais que isso,
representativo das forças hegemônicas em um determinado momento histórico,
conforme nos colocam Xavier e Deitos, bem como Faleiros e outros autores
citados no artigo.
As questões relacionadas à política social, ao mesmo tempo em que
estigmatiza e controla, esconde da população as relações dos problemas
sentidos com o contexto global da sociedade, como podemos ver no artigo a
questão da violência no contexto social, onde políticas voltadas para gerar este
bem estar na sociedade, ainda são pouco estruturadas e o problema acaba
aumentando e culminando muitas vezes na própria família.
Situação essa, devido a fatores sociais pouco desenvolvidos, onde são
enxergados quando denunciados, pois a real política que estamos vendo
atualmente é de não ver nada, como Faleiros (2009, p. 81) nos coloca que a
questão da delinquência transforma-se numa questão jurídica, o problema do
menor numa questão de educação, o problema da saúde numa questão de
remédios, o problema da fome / subnutrição num problema de supermercados,
de rede de abastecimento ou de cestas populares. Essas e outras formas de
legitimação/coerção variam segundo a ameaça possível ou real das classes
subalternas. Assim, protestos são necessários e muitas vezes nos revoltam
pelo descaso político das ações desenvolvidas.
Assim, podemos constatar que o Estado, sabe das necessidades que a
sociedade está passando, porém evita ações mais diretas e emergenciais,
deixando as mudanças e transformações agirem de forma lenta, impercebíveis,
junto à realidade que ai está, deixando os problemas irem se perpetuando, sem
intervir como deveria, causando problemas sérios de convivência social.
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RESUMO
O presente artigo propõe a compreensão das concepções e influências das políticas públicas
na organização dos Conselhos Escolares como mecanismo de gestão democrática. Este
estudo é de cunho bibliográfico sob a égide de três fenômeno: dimensão mundial - a
globalização; o neoliberalismo; a reestruturação produtiva, que se entrelaçam e se
complementam enquanto elementos determinantes das políticas educacionais que estão sendo
propostas e implementadas nos países de economia capitalista, onde a educação está na
centralidade das políticas públicas hoje adotadas em escala mundial. A gestão fundada por
princípios democráticos está intimamente relacionada ao estabelecimento de critérios para
consolidar a participação de todos e gerar instrumentos para a formulação de políticas que
atendam as demandas sociais, de interesse público. É destes que são definidas as metas para
gerar mecanismos de transformação em prol da qualidade apontada, a inserção dos Conselhos
Escolares é um destes mecanismos. Cabe lembrar que não há qualidade social, se não houver
mobilização, envolvimento dos sujeitos que constituem os diversos grupos sociais – não há
cidadania se não houver democracia e autonomia.
Palavras-chave: Políticas Públicas. Cidadania. Conselhos Escolares.

INTRODUÇÃO
O presente artigo propõe a compreensão das concepções e influências
das políticas públicas na organização dos conselhos escolares como
mecanismo de gestão democrática. Este estudo é de cunho bibliográfico sob a
égide de três fenômeno: dimensão mundial - a globalização; o neoliberalismo; a
reestruturação produtiva, que se entrelaçam e se complementam enquanto
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elementos determinantes das políticas educacionais que estão sendo
propostas e implementadas nos países de economia capitalista, onde a
educação está na centralidade das políticas públicas hoje adotadas em escala
mundial.
Um cenário guiado pela educação como direito fundamental de todos e
dever do Estado e da família, com a colaboração da sociedade, cabendo ao
poder público assegurar a todos, com iguais condições de acesso e
permanência de forma gratuita, a partir daí que desenha a educação nacional
se organizará de forma sistêmica, segundo princípios que tratam da garantia da
qualidade através dos mecanismos4.
Na história da sociedade brasileira, a década de 1980 representa um
marco significativo no campo das políticas sociais, pois o Brasil passava pelo
término da ditadura militar (1964-1985), instalada por meio de um golpe de
Estado que cerceou a liberdade e os direitos políticos e civis. Já, no final dos
anos 70 e início dos anos 80, essa história fica profundamente marcada pela
luta dos movimentos sociais (sindicais, estudantis, docentes, movimentos
populares, etc.) em favor da democratização da sociedade e da educação. No
caso particular da educação, essa luta notabilizou-se pela ampla defesa do
direito à escolarização para todos, da universalização do ensino e de defesa de
maior democratização da gestão da escola e das políticas públicas.
Participação e autonomia são palavras carregadas de conotações e as
discutimos no interior das unidades para pensar o sentido da organização e
gestão educacional. São elas que possibilitam equacionar perspectivas e
direitos e podem ser exercidas em diferentes níveis, e, aqui, a participação é
um aspecto essencial. Porém não basta saber “como participar”; é preciso
incluir o “quem participa”, “por que participa” e “quais as implicações desta
participação” e, praticamente isso define toda estrutura. Entretanto, estas

4

São mecanismos da gestão democrática: mecanismos de provimento de diretores,
constituição e funcionamento de colegiados, participação, descentralização e autonomia como
os Conselhos Escolares.
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questões devem estar presentes em todos os âmbitos da gestão educacional e
em todas as esferas – federal, estadual e municipal.
A gestão da educação de caráter democrático implica a organização de
um conjunto de instrumentos formais e ações efetivas – que vão desde a
legislação, eleições e instrumentalização e descentralização de setores,
criação de conselhos, à participação efetiva dos agentes envolvidos,
respectivamente. Só assim as escolas constroem uma identidade autêntica.
Nessa conjuntura política educacional o presente artigo levanta a
seguinte problemática: Quais concepções e influências das políticas públicas
na organização dos conselhos escolares como mecanismo de gestão
democrática?
Para tal, utilizou-se a pesquisa de cunho de bibliográfico que segundo
Fonseca (2002, p.32):
“A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de
referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e
eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites.
Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica,
que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o
assunto. Existem porém pesquisas científicas que se baseiam
unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas
publicadas com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos
prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta.”

AS REFORMAS DO ESTADO E A POLÍTICA EDUCACIONAL BRASILEIRA
A PARTIR DA CARTA MAGNA
A Constituição Federal de 1988 consolida muitas das reivindicações
apresentadas pelos movimentos sociais, propondo, por exemplo, uma
cobertura mais ampla, universal, para determinadas políticas sociais, o que
significou um grande avanço no que se refere ao padrão brasileiro de proteção
social até então vigente na história deste país. Entre tantas políticas de
proteção social, encontramos na Constituição, por exemplo, a ideia de
cidadania

como

direito

universal,

o

direito

de

greve,

a

licença

maternidade/paternidade, a redução da jornada de trabalho, a gestão
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democrática do sistema educacional, a universalização progressiva da
educação média, etc.
No entanto, logo após a promulgação da Constituição Federal de 1988,
a qual “avança consideravelmente no campo dos direitos sociais” (DOURADO,
2011, p. 23), esta Carta Magna passou a ser alvo de críticas do governo de
José Sarney (1985-1989) e dos setores mais conservadores da sociedade
brasileira. As críticas apontavam as conquistas sociais obtidas nessa
Constituição como as responsáveis pela chamada “ingovernabilidade” do país.
Na década seguinte, no governo de Fernando Collor de Melo (1990-1992), em
nome da garantia da criação de condições de “governabilidade” do Estado
brasileiro, inaugura-se um período identificado por este governo de
modernização do Estado, ou seja, de implantação de reformas estruturais.
Estas reformas implicaram processos de privatização, de liberação de
importações, de desregulamentação da economia e de corte nos gastos
públicos.
Na década de 1990, a principal justificativa utilizada para que os Estados
passassem por um amplo processo de reformas estava assentada na ideia de
que o mesmo estava “em crise”. Uma “crise” de duas naturezas:

1) uma “crise” como “Estado-Nação” – que caracteriza sua incapacidade de
resistir à globalização econômica, política e cultural, quando se pensa na
possibilidade do Estado como principal ou único mobilizador das
populações locais para atender necessidades e interesses puramente
nacionais, e para liderar a manutenção da soberania nacional.
Entretanto, é preciso estar atento para o fato de que
[...] para além da realidade mundial que mostra que ainda hoje muitos
povos e nações lutam para a constituição do seu próprio Estado
soberano, sabemos que a chamada crise do Estado-nação é também
uma crise ideologicamente construída, na medida em que nem todos
os Estados nacionais são igualmente afetados pela globalização, e
nem todos cumprem (ou estão destinados a cumprir) os mesmos
papéis no processo de transnacionalização do capitalismo.
(AFONSO, 2001, p. 19).
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2) uma “crise” fiscal – que caracteriza sua incapacidade para financiar as
políticas públicas, principalmente, aquelas de natureza social –
educação, saúde, habitação, previdência social, etc.
As reformas são justificadas pela busca da “modernização” do Estado
através da implementação de novos e modernos modelos de administração
pública, cuja direção objetivava “[...] introjetar na esfera pública as noções de
eficiência, produtividade e racionalidade inerentes à lógica capitalista”
(OLIVEIRA, 2000, p. 331), e que permitam a inclusão do país no processo de
desenvolvimento capitalista globalizado.
Logo, sendo (ABRUCIO, 2007, p. 70) afirmava-se que ao Estado faltava
capacidade de gerenciar e aplicar corretamente os recursos que arrecadava,
faltava-lhe competência gerencial. Faltava-lhe capacidade para se desvencilhar
da excessiva burocracia que predomina na sua administração, da enorme
estrutura burocrática que pesa sobre os seus ombros – este Estado é um
“Estado elefante”, como afirmava o Presidente da República Fernando C. de
Mello. E o modelo de gestão que vai ser proposto como sendo adequado à
criação desta capacidade gerencial estaria justamente no modelo da iniciativa
privada, do capital privado – que é racional e produtivo (gasta pouco, produz e
lucra muito), orgânico (integrado), flexível (ágil para responder às mudanças),
portanto, um modelo competitivo.
Sendo assim, as reformas se caracterizaram, nos anos 90, pela
“minimização” do Estado brasileiro como condição prévia para que o país se
tornasse atraente aos olhos dos investidores estrangeiros. Para tanto, na
esfera governamental foi criado inclusive, no governo de FHC, o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado para gerenciar em nível nacional
todo o processo reformista. Vejamos algumas características centrais dessa
reforma segundo Cabral Neto e Castro (2011):
a) modernização da gestão pública, nos moldes da gestão privada, criando
a chamada administração pública gerencial, centrada na eficiência, na
qualidade, na descentralização, nos resultados alcançados pelos
serviços públicos e numa cultura gerencial das organizações. Este tipo
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de administração foi criado em 1995, também no governo de FHC,
quando foi aprovado o Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado;
b) retirada do Estado da economia, sendo que o Estado não mais deveria
regular, legislando, interferindo no sistema de produção, comercialização
e distribuição de mercadorias. Inclusive, ele mesmo deveria retirar-se do
mundo da produção, isto é, não mais administrar empresas que
concorrem no mercado com o capital privado. Isto fez, por exemplo, com
que o governo de Fernando Henrique Cardoso privatizasse empresas
estratégicas para o desenvolvimento nacional; foi implantada uma
política de incentivo à privatização de bancos públicos estatais;
c) redução dos gastos públicos através seja de cortes no orçamento do
Estado, seja através da transferência para o setor público não-estatal
(sociedade) e setor privado a responsabilidade pela manutenção e
financiamento de serviços públicos, ou via privatização direta (setor de
bens e serviços), ou terceirização de serviços de infraestrutura
(construção e manutenção de rodovias, de rede elétrica, de rede de
águas e saneamento). Essa busca de equilíbrio fiscal e o controle dos
cortes no orçamento dos governos foram regulamentados através de
uma série de leis;
d) redirecionamento dos investimentos estatais, principalmente para setores
voltados à acumulação de capital;
Assim, destacamos que, além da privatização, as outras estratégias
adotadas nas reformas que vêm sendo implementadas no Estado brasileiro são
a publicização e a terceirização. Conforme Bresser Pereira (1997, p. 7-8), “a
terceirização é o processo de transferir, para o setor privado, serviços
auxiliares ou de apoio”. A publicização consiste “na transferência para o setor
público não-estatal dos serviços sociais e científicos que hoje o Estado presta”,
o que significa a transformação de “uma organização estatal em uma
organização de direito privado, pública, não-estatal”. Para ele, Ministro da
Administração e Reforma do Estado nos anos 90, a educação está incluída
nessa forma de propriedade.
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Neste cenário, percebe-se que essa proposta de reforma está
implicando um processo crescente de descentralização das responsabilidades
do Estado, com diversas faces (privatização, terceirização, transferência de
responsabilidades), e que “gradualmente, tenta retirar responsabilidades do
Estado, o qual quer transferir para a sociedade tarefas que eram suas no que
se refere às políticas públicas e, principalmente as políticas sociais”. PERONI,
2003, p. 69). Para esta autora, a descentralização ocorre em um contexto de
“grande competitividade internacional, cuja regra é a desregulamentação, como
meio de eliminar os obstáculos ao livre jogo do mercado”, e os países em meio
à crise fiscal, da crise da dívida externa, refém dos organismos internacionais,
principalmente do FMI, se veem na eminência de diminuírem seus gastos
públicos. É nesse contexto que o ajuste neoliberal nas economias e na
administração pública estatal traz como consequência “[...] a diminuição do
Estado frente às políticas sociais, e a educação é parte desse processo [...]”.
(PERONI, 2003, p. 69).
No caso da educação, as políticas educacionais mais recentes também
vêm seguindo essas tendências, norteando as reformas propostas para a
organização e gestão dos sistemas de ensino, seguindo as orientações das
diretrizes gerais no quadro de reformas do Estado. Exemplos disso são os
programas de financiamento do ensino fundamental (FUNDEF)5 e da educação
básica (FUNDEB)6, o Programa Nacional Bolsa-Escola (que substituiu o
Programa “Toda criança na Escola”, em 2001) e o Bolsa Família. Nestes dois
últimos programas de renda mínima, fica nítida a associação que o governo
vem fazendo entre a política do assistencialismo (assistência social) e a do
acesso e permanência na escola. Esta vinculação segue a lógica de que a
3

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério
(Fundef) foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei
n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997. O FUNDEF foi
implantado, nacionalmente, em 1º de janeiro de 1998, quando passou a vigorar a nova sistemática de
redistribuição dos recursos destinados ao Ensino Fundamental.
6 O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (Fundeb) atende toda a educação básica, da creche ao ensino médio. Substituto do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), que
vigorou de 1997 a 2006, o Fundeb está em vigor desde janeiro de 2007 e se estenderá até 2020.
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/ . Acesso em: maio.2017
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educação tem estreita relação com oportunidades de trabalho e a inclusão de
crianças e jovens na escola, e que estaria, dessa forma, colaborando para
eliminar o ciclo da pobreza das próximas gerações.
Ocorre, assim, que a assistência social ocupa lugar nas políticas
educacionais, através dos Programas de renda mínima, sendo que estas
políticas acabam atuando como política social de alívio à pobreza. Estes
programas federais, identificados como programas de transferência de renda,
atuam como política compensatória e residual, instalando uma confusão entre
política social e política de combate à pobreza, “limitando-a a questão da
renda, estratificando a pobreza, não centrando o debate no campo das
desigualdades sociais, da exploração do trabalho e da distribuição de renda”.
(OLIVEIRA; DUARTE, 2005, p. 295). E, ao serem vinculados às políticas
educacionais, esvazia-se o sentido das políticas educacionais, estas sim
devendo estar voltadas à formação integral, para o que é indispensável a sua
cobertura ampla e universal, não devendo ser confundida com política social de
alívio e gestão da pobreza.
Em momentos anteriores, o que marcou o caráter das políticas
educacionais no Brasil foi sua vinculação aos projetos desenvolvimentistas
implementados em diversos governos. No momento atual, o teor destas
políticas passa a ser definido pelo caráter de reestruturação do Estado, bem
como pela adaptação do sistema educacional aos ditames do processo de
globalização. Contudo, ainda que com características distintas, constata-se,
nesta nova fase das políticas educacionais, o incremento da influência de
organismos internacionais fortalecendo o seu poder de definir, direta e
indiretamente, os rumos que devem ser seguidos pelo governo brasileiro nessa
área.
Além disso, a educação pode colaborar para atenuar os conflitos
sociais,

na

medida

em

que

pode

retirar

da

marginalidade

setores

economicamente excluídos. “Essa dupla função da educação é que explica
tanta atenção voltada agora para a organização e gestão dos sistemas públicos
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de ensino em todo o mundo, notadamente nos países em desenvolvimento”
(OLIVEIRA, 2000, p. 308-309).
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS À VIABILIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO E DA
AUTONOMIA DOS CONSELHOS ESCOLARES
Não é novidade que a sociedade em que vivemos baseia-se no
princípio democrático de direito. Então podemos inferir que participar significa,
além de outros direitos, fazer parte dela, efetivamente. Colocar em prática
esses direitos denota, por outro modo, exercer a cidadania; e, para o exercício
do princípio democrático, a participação do povo torna-se indispensável às
tomadas de decisão, já que a todo cidadão são outorgados direitos
fundamentais.
Mas esta condição (a oportunidade e efetiva possibilidade de
participação nas decisões em várias instâncias) tem uma história! Vale a pena
lembrar alguns instantes desta trajetória para entender melhor como ocorreu a
conquista ou ampliação de espaços de participação no contexto das práticas
sociais e que importância essa reflexão tem no âmbito da gestão da educação.
No decorrer da história da humanidade, podemos verificar que as
tentativas de inclusão da população nas tomadas de decisão sempre foram
muito difíceis, acompanhadas de muita resistência e intolerância. Muitas
pessoas que se envolveram em movimentos pagaram altos preços pela luta
por uma participação mínima ou mais efetiva nos espaços decisórios ou para a
ampliação do direito de “voz” em prol de uma vida mais digna.
A exclusão, por muito tempo, marcou fortemente esta causa no âmbito
das escolhas de governantes e políticas públicas e/ou para garantir o exercício
da

cidadania.

Entre

tantos,

podemos

citar

escravos,

trabalhadores

assalariados, mulheres, analfabetos, mendigos e os sem qualquer espécie de
bens. A educação sempre foi um aspecto decisivo neste embate.
Exemplos da ausência da participação popular não nos faltam na
História, para caracterizar o caráter autoritário que marcaram e pintaram fatos
no mundo e, aqui o destaque para o Brasil, em muitas instituições públicas e
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privadas, governamentais e não governamentais. Mas, a expressão da
autonomia e da gestão democrática parece evidenciar, na atualidade, uma
busca importante por um espaço participativo no sistema de ensino e, em
especial, nas escolas. Isso tem demonstrado que os caminhos estão abertos
às mudanças necessárias ao fortalecimento do processo de emancipação na
gestão da educação em todos os níveis e sistemas.
Mas, por que essa trajetória histórico-social? Simplesmente (e não é
tão simples assim), para dizer que, se a possibilidade de ampliar ou favorecer a
intervenção do povo ou das instâncias organizadas nas definições das políticas
sociais, diz respeito diretamente ao indivíduo, à coletividade e seus direitos,
estas manifestações trouxeram também muitos benefícios e lições importantes
para todas as áreas, especialmente para as políticas de gestão da educação.
A educação por meio das suas instituições de ensino tem um
importante papel na manutenção e ampliação dessa conquista, à medida que
executa suas ações de forma responsável e comprometida, debatendo as
necessidades no contexto em que elas acontecem, e com os interessados que
a integram, sugerindo, acompanhando, avaliando.
E

essa

necessidade

de

mobilização

ocorre

como

fruto

das

necessidades que se colocam aos indivíduos e aos grupos e se fortalece na
articulação dos membros interessados e que acreditam na conquista de seus
objetivos e no potencial que se concentra na força de decisões compartilhadas.
As reivindicações por um espaço gerador de maior participação na
definição dos programas e projetos educacionais têm, assim, uma forte
influência dos movimentos sociais e de seu caráter político-ideológico. O
compromisso com uma gestão educacional e escolar democrática tem sido
uma alternativa, além da mobilização da comunidade escolar, para a promoção
e o encontro de ideias plurais, e acima de tudo, para o fortalecimento do
cotidiano da escola na sua identidade cultural e ideológica, construindo uma
cultura de autonomia, permeada pelo espírito de coletividade.
É interessante afirmar, ainda, que, nesta perspectiva de ação,
“participar” significa tornar-se responsável por todas as instâncias do processo
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– das ideias à execução, acompanhamento, fiscalização, assim como da
avaliação das ações e seu possível e necessário redimensionamento. Ou seja,
torna-se um compromisso integrado pensando em um espaço de bem-estar
comum e concretização de objetivos voltados aos interesses comuns de toda a
comunidade escolar.
Esse processo ideológico de mascaramento dos conflitos originou uma
democracia particular, no caso brasileiro, pois as pessoas acabaram se
habituando que a função da maioria significa delegar poderes para que alguém
faça. Com isso, originaram-se dois problemas graves: a falta de fiscalização
por parte da base e o total descomprometimento por parte dos que são eleitos
como gestores, concentrando todos os poderes nas mãos de poucos, e, assim,
dando margem ao surgimento do personalismo.
Na tentativa de cultivar esse processo democrático nas escolas, a nova
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº. 9394/96 (Art.14, II),
institucionalizou os Conselhos Escolares, cujas funções são limitar o
despotismo de alguns gestores, responsabilizar cada segmento da comunidade
escolar e implantar um modelo de gestão colegiada, infelizmente ainda tão raro
nas instituições educativas brasileiras.
Mas os gestores não precisam ter medo do Conselho de Escola, pois
permanecem como figuras centrais na mediação e articulação dos segmentos
escolares, fortalecendo-os e acompanhando muito de perto suas contribuições
e responsabilidades. Pois,
Trazer ao coletivo a responsabilidade para com o desenvolvimento da
escola pode fazer com que muitos dos obstáculos sejam superados,
principalmente porque faz do dirigente escolar alguém que [medeia]
uma equipe responsável pelo caminhar progressivo da escola, bem
diferente de uma figura que concentra em suas mãos os poderes de
responsabilidade e decisão da mesma. (GODOY, 1999, p. 84).

Com o Conselho Escolar, segundo Formiga (1999), tem-se uma nova
concepção de administração escolar, pautada na coletividade, o que implica a
admissão de um paradigma gestionário pensado a partir do conflito, devido aos
interesses diversos dos segmentos que compõem a instância máxima de
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deliberação escolar. Como já dissemos, a ideia de conflito sempre foi
reducionista na sociedade brasileira, devido à tradição liberal-consensual que
marcou a história de nossas instituições. Neste caso, o conflito é tido como
algo não grato; no entanto a contradição é inerente à sociedade, mesmo no
micro relacionamentos. É próprio da compreensão dialética do mundo
conceber o conflito enquanto método e, a partir dele, vislumbrar a superação, a
elevação de nível, tanto das atitudes quanto das consciências.
Ainda neste contexto, é importante trazer à discussão a reflexão que
faz Formiga (1999, p.20):
Geralmente, os conflitos acontecem pelo fato de seus membros terem
posição, objetivos, valores, percepções diferentes ou concepções de
educação diferentes, o que é um aspecto necessário e saudável
dentro da instituição. O problema é como os conflitos são
administrados nas organizações.
[...]Na maioria das vezes, os conflitos gerados na escola são tratados
à base do domínio e da repressão e geralmente têm alguns aspectos
em comum. Não é permitido o conflito aflorar em sua plenitude, ele é
tolhido na sua origem, não favorecendo o diálogo e uma possível
superação do mesmo; no âmbito institucional, estabelece-se uma
situação de ganha-perde, onde quem perde é obrigado a ceder diante
da autoridade superior ou de maior poder, gerando desta forma
antagonismos e insatisfações.A questão que permanece é a seguinte:
como é possível passar de um processo conflituoso para um
processo cooperativo?

O autor pontua uma questão altamente relevante, pois, como sabemos,
as escolas são organizações eminentemente conflituosas, e é aí que o
Conselho Deliberativo se apresenta como instituição importante, pois se trata
de um fórum que fomenta a explicitação dos desejos, objetivos, ansiedades e
sonhos dos diversos segmentos.
Sendo assim, com certeza, os alunos farão reivindicações e elaborarão
propostas diversas das dos professores e dos pais e vice-versa. Abre-se,
então, a possibilidade do diálogo, do confronto, da discussão e, no final, todos
têm direito ao voto e à defesa de seu ponto de vista. Consolida-se aí uma
vivência democrática, na qual se aprende a falar, mas, principalmente, a ouvir o
outro e encará-lo como sujeito de direitos.
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Deste ponto de vista, abre-se espaço para a forma de gestão
participativa ou, como ficou estabelecido na Constituição de 1988 (Art. 206, i.
VI), a gestão democrática.
Como lembra Marques (2006, p. 519):
Os conselhos escolares são colocados, ainda, como mecanismos
de democracia participativa, em complementaridade à
representativa, na medida em que há a participação nas decisões
políticas, no controle e avaliação das ações.

Como se observa, tem-se com o conselho deliberativo uma prática
verdadeiramente democrática, pois todos os seus membros têm o mesmo
direito e deveres, e a escola passa a funcionar como no modelo político
democrático, ou seja, os poderes ficam divididos em diversas instâncias, sendo
o conselho o órgão legislativo e fiscalizador, tal como as câmaras legislativas.
Quase sempre fica como instância executiva, tal como a do prefeito ou
do

governador.

Continua

sendo

um

ator

muito

importante

nos

encaminhamentos deliberados pelo conselho, pois a atividade gerencial precisa
de alguém competente e com liderança. Todavia, como lembra outra vez
Marques: “A atividade gerencial estaria a cargo da direção da escola, que deve
respeitar as deliberações do Conselho Escolar” (2006, p. 518).
Por fim, a descentralização da gestão escolar só pode ser alcançada,
horizontalizando-se as relações e as decisões sobre os destinos da escola,
seja em seus aspectos administrativos, financeiros ou pedagógicos. E o
Conselho Escolar é a ferramenta, por excelência, para que a gestão escolar se
torne, verdadeiramente, democrática.
GUISA CONCLUSIVA
As reformas do Estado, segundo Höfling (2001), implicam um processo
crescente de descentralização das suas responsabilidades, com diversas faces
(privatização, terceirização, transferência de responsabilidades), e que,
gradualmente, tenta retirar responsabilidades do Estado, o qual quer transferir
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para a sociedade tarefas que eram suas no que se refere às políticas públicas
e, principalmente, às políticas sociais.
É importante frisar que a questão da construção da “centralidade da
Educação Básica”7, em nível internacional, nacional e estadual, reflete apenas
um rearranjo da sociedade capitalista, que reivindica a educação para
recomposição de vários elementos, entre eles o acesso a noções básicas de
higiene, de cálculo, de leitura, de escrita, de regras de convivência social, de
formação de indivíduos consumidores e competitivos, concebendo-a como
mediadora do processo de crescimento econômico e redução da pobreza.
Segundo Gryzybowski apud Frigotto, (1998), a educação é concebida
como condição essencial para construir a cidadania e preparar para o mercado
de trabalho, por meio de um currículo que priorize a aquisição de habilidades
mínimas e competências específicas, tendo por finalidade administrar a
pobreza, vinculadamente à necessidade de estabilidade política e social. Essa
compreensão da função social da educação e da escola simplesmente
esquece e ignora que mais do que adaptar/qualificar, a educação é uma
relação humana, construída por mediações pedagógicas, as quais permitem ao
educando acessar/produzir a cultura e as experiências culturais acumuladas
pela humanidade.
Dessa maneira, a instituição escolar é uma instituição também social,
mas diferente de uma organização. Tem uma estrutura organizativa com sua
respectiva cultura organizacional repercutindo diretamente no processo de
gestão. Entendida deste modo, a escola não pode deixar de considerar esse
âmbito da administração, e compreendê-la como atividade humana, com
finalidade

de

alcançar

determinados

7

fins

e

objetivos,

utilizando-se,

A expressão Educação Básica, utilizada pelo BIRD/Banco Mundial, nos acordos/empréstimos
concedidos ao Brasil, ora representa as séries iniciais do Ensino Fundamental, (1ª a 4ª séries),
ora a Educação Básica representa o Ensino Fundamental completo (1ª a 8ª séries). Em
nenhum relatório ou empréstimo concedido ao Brasil, a expressão Educação Básica
representou para o Banco Mundial o conjunto da Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Ensino Médio, conforme previsto pela Lei de Diretrizes e Bases - Lei Nº 9.394/96.
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racionalmente, de recursos materiais e humanos, conforme aponta Paro,
(2002, p. 18).
O que se tem de considerar é o seguinte: como gerenciar, de forma
democrática e participativa, num contexto social dominado pelo modelo de
produção capitalista, utilizando-nos do princípio da autonomia. Autonomia
implica responsabilidade e compromisso com a instituição que representa a
comunidade (conselhos de escola, associações de pais e mestres, grêmios
estudantis, entre outras).
Por fim, por meio das suas instituições de ensino, a educação tem um
importante papel na manutenção e ampliação dessa conquista, à medida que
executa suas ações de forma responsável e comprometida, debatendo as
necessidades no contexto em que elas acontecem, e com os interessados que
a integram, sugerindo, acompanhando, avaliando. Onde a organização é o
elemento básico para viabilização de qualquer participação e para a busca por
autonomia. E ainda, que o planejamento é fundamental para alcançar o que se
deseja, e que, na instância educativa, o planejamento tornou-se uma atividade
essencial para atingir as metas da educação - estabelecidas em leis e pelas
exigências sociais, outorgadas pelos direitos à educação de qualidade.
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POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS E O ENSINO DE JOVENS E
ADULTOS/EJA
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Eixo 1 – Estado e Políticas Educacionais
RESUMO
Este trabalho tem por objetivo estudar a trajetória da educação de jovens e adultos no Brasil e
as políticas públicas que fazem menção a esta modalidade de educação, vista pela perspectiva
dos sujeitos imbricados em sua concretização. A história da Educação de Jovens e Adultos,
está ligada às transformações sociais, econômicas e políticas que ocorrem em vários
momentos históricos do país e posteriormente incorporadas às Políticas Públicas Educacionais
que envolvem diretamente o tema Ensino de Jovens e Adultos. Desta maneira é mister
destacar que o objetivo EJA constitui uma modalidade de educação cada vez mais reconhecida
socialmente e considerada pelos docentes, como possibilidade de resgate da cidadania,
ascensão social e profissional dos alunos. No que se refere à questão metodológica, este
trabalho consiste na primeira fase em revisão bibliográfica de clássicos que tratem sobre o
tema, entre eles podemos citar: Freire, Saviani, Oliveira. Já na segunda fase desta pesquisa
analisar, ainda que brevemente, documentos legais que se refiram a questão. Cabe considerar
que, ainda que se trate de uma pesquisa em andamento, dentre as primeiras considerações
que se conclui é de que há ainda uma dívida histórica no processo da educação de jovens e
adultos no Brasil, de maneira que se faz necessário um maior empenho dos governantes em
desenvolver políticas pública de educação que foquem nesta temática. Também é necessário
que essas políticas já existentes sejam colocadas em práticas, pois observou-se um quadro de
descontinuidade das mesmas.
Palavras Chave: Histórico de Políticas Públicas de Educação. Educação de Jovens e Adultos.
Legislação.

INTRODUÇAO
Este trabalho tem por objetivo principal fazer um estudo, ainda que inicial
sobre Políticas Públicas de Educação Brasileira e Políticas Públicas de Jovens
e Adultos- EJA. Cabe considerar que está temática é de extrema importância
1
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2 Mestranda em Educação PPGE/ URI (Campus Frederico Westphalen), membro do GPEGrupo de pesquisa em Educação/URI.Email: adrianapavan@bol.com.br.
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Grande do Sul. Coordenadora e docente do Mestrado em Educação e professora da
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em Educação – GPE. E-mail: sudbrack@uri.edu.br.
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pois suas ações refletem diretamente nas decisões que envolvem questões de
ordem pública, sendo abrangentes e visam à satisfação do interesse de uma
coletividade, para o pleno desenvolvimento social da comunidade. As políticas
públicas, são compreendidas como estratégias de atuação, estruturadas por
meio de um processo decisório composto de variáveis complexas que
impactam na realidade. Podemos ainda entender que as políticas públicas são
a concretização da ação governamental, em especial cabe ainda destacar que
existem políticas públicas de educação, que tem como mote principal ações
efetivas do governo para a temática educação. Para isso buscou-se recursos
nas bibliografias que falassem sobre as primeiras políticas educacionais, onde
encontramos o autor Saviani, que nos coloca sobre as primeiras políticas:
Pode-se considerar que o primeiro documento de política educacional
que vigorou no Brasil foram os “Regimentos” de D. João III, editados
em dezembro de 1548 para orientar as ações do primeiro governador
geral do Brasil, Tomé de Souza, que aqui chegou em 1549,
acompanhado de quatro padres e dois irmãos jesuítas chefiados por
Manuel da Nóbrega. Nesse mesmo ano os jesuítas recém-chegados
deram início à obra educativa centrada na catequese, guiados pela
orientação contida nos referidos “Regimentos”, cumprindo, pois, um
mandato que lhes fora delegado pelo rei de Portugal. Nessa condição
cabia à coroa manter o ensino, mas o rei enviava verbas para a
manutenção e a vestimenta dos jesuítas; não para construções
(SAVIANI, 2008 p. 8).

O cenário iniciou a apresentar alguma mudança, em 1564, a Coroa
Portuguesa adotou uma nova forma de financiar a educação, adotando o plano
redizima, pelo qual era destinado dez por cento de todos os impostos
arrecadados da colônia brasileira à manutenção dos colégios jesuíticos.
O ensino então ministrado pelos jesuítas podia ser considerado como
público por ser mantido com recursos públicos e pelo seu caráter de
ensino coletivo, ele não preenchia os demais critérios, já que as
condições tanto materiais como pedagógicas, isto é, os prédios assim
como sua infraestrutura, os agentes, as diretrizes pedagógicas, os
componentes curriculares, as normas disciplinares e os mecanismos
de avaliação encontravam-se sob controle da ordem dos jesuítas,
portanto, sob domínio privado (SAVIANI, 2008 p. 9).

Consequentemente com a expulsão dos Jesuítas, fez com que surgisse
outro período denominado Pedagogia pombalina, o qual corresponderia aos
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primeiros ensaios de se instituir uma escola pública estatal. Segundo o autor
Saviani, após esse período surge a época denominada independência política,
onde foi instalado o Primeiro Império, o qual aprovou, documentos legais,
denominados lei das escolas de primeiras letras, o qual estabelecia no art. 10
“em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos haverão as escolas de
primeiras letras que forem necessárias” (BRASIL,1827).
Desta feita, se observa que com alto índice de analfabetos somente em
1920, começou a surgir uma preocupação e um novo olhar para com
educação, a tal ponto que nele pareciam estar as soluções para os problemas
do país, nesse período não existia uma política nacional de educação com
diretrizes, os projetos limitavam-se quase que exclusivamente ao Distrito
Federal, os estados não eram obrigados a adotá-los.
Este panorama da educação brasileira sofrerá modificações na década
de 1930, com o crescimento da industrialização e consequentemente
crescimento urbano devido à localização e aglomerado de pessoas ocorreu
uma preocupação novamente com a educação, afinal a industrialização exigia
um apropriado conhecimento. Isso Saviani nos coloca:
Ao longo da Primeira República, o ensino permaneceu praticamente
estagnado, o que pode ser ilustrado com o número de analfabetos em
relação à população total, que se manteve no índice de 65% entre
1900 e 1920, sendo que o seu número absoluto aumentou de
6.348.869 em 1900, para 11.401.715 em 1920. A partir da década de
1930, com o incremento da industrialização e urbanização, começa a
haver, também, um incremento correspondente nos índices de
escolarização, sempre, porém, em ritmo aquém do necessário à vista
dos escassos investimentos (SAVIANI, 2008, p.9).

•

É

fundamental abordar,

quando falamos

em Políticas

Públicas de Educação, e na defesa de uma educação pública,
gratuita e de qualidade o importante papel desempenhado pelo
Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932), redigido
por Fernando de Azevedo e assinado por mais de vinte e três
educadores e intelectuais. O mesmo era dirigido para o povo e
ao governo o qual trazia:
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•

Como um programa de reconstrução educacional em âmbito
nacional e o princípio da escola pública, leiga, obrigatória e
gratuita e do ensino comum para os dois sexos, com marca da
diversidade teórica e ideológica do grupo que defendeu
(SHIROMA, 2007, p. 23).

A Educação começou a ganhar atenção a partir das Reformas de
Ensino, dos anos 1930, denominado primeiro ato, nas quais o Governo
Provisório instalado com a Revolução de 1930, criaram o Ministério dos
Negócios da Educação e Saúde Pública, com o objetivo de criar um ensino
mais adequado a modernização.
•

A implantação do Estado Novo, em 1937, definiu o papel da
educação no projeto de nacionalidade que o Estado esperava
construir. A nova Constituição dedicou bem menos espaço a
educação do que a anterior, mas um ensino específico para as
classes menos favorecidas, o pré-vocacional e profissional.
Observa-se até aqui que a educação nunca teve um lugar de
destaque, reservando o mínimo de atenção e recursos
financeiros.

Após um período sem muita atenção dedicada às políticas públicas de
educação, principalmente como alto índice de analfabetos surge a
Constituição Federal de 1934, a qual institui o Plano Nacional de Educação,
no qual pela primeira vez, sinalizava a educação de adultos como dever do
Estado, incluindo a oferta do “ensino primário integral, gratuito e de frequência
obrigatória, extensiva”.
•

Na sequência é mister destacar a figura de Paulo Freire,
desenvolveu método para alfabetizar adultos. Com o Plano
Nacional de Alfabetização, uma iniciativa do Governo Goulart,
em janeiro de 1964, foi o de alfabetizar cinco milhões de
brasileiros até 1965, porém o golpe militar o aboliu em abril de
1964. Entre 1960 e 1970, ocorreu uma educação voltada para
formação capital humano, a qual atendia os interesses
302

econômicos vigentes, modernização de hábitos de consumo,
de modo a acelerar o desenvolvimento econômico.
•

A Educação de Jovens ganha espaço efetivamente no Brasil,
em 1971, a Lei o então ministro Jarbas Passarinho criou várias
leis com destaque para o Movimento Brasileiro Alfabetização
(MOBRAL). Nessa época, porém havia uma grande defasagem
na educação de adultos, para resolver isso foi dado ênfase e
prioridade a Educação de Jovens e Adultos, a qual se teve
início com o programa Movimento Brasileiro de Alfabetização.

O problema do analfabetismo no nosso País é uma questão que vem se
alastrando desde a época colonial, não haviam escolas, e os primeiros a
receber educação era a elite. Apesar das tentativas de erradicar o alfabetismo
com vários programas implantados por diversos governos, e apesar de
esforços por parte de educadores como Paulo Freire, de campanhas, de
mobilizações, de movimentos políticos, alguns mais efetivos, de longa duração
como a Campanha de Educação de Adultos e Adolescentes, o Programa
Nacional de Alfabetização e o MOBRAL, ainda estamos distantes do ideal.
Segundo o Parecer da CNE/CEB 11-2000, na nossa primeira Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 4.024/61, já reconhecia a
educação como direito de todos, através do capítulo II, tratava da seguinte
forma o ensino primário:
Art. 27: O ensino primário é obrigatório a partir dos 7 anos e só será
ministrado na língua nacional. Para os que o iniciarem depois dessa
idade poderão ser formadas classes especiais ou cursos supletivos
correspondentes ao seu nível de desenvolvimento.
Art. 99: aos maiores de 16 anos será permitida a obtenção de
certificados de conclusão do curso ginasial, mediante a prestação de
exames de madureza, após estudos realizados sem observância de
regime escolar. § único: Nas mesmas condições permitir-se-á a
obtenção do certificado de conclusão de curso colegial aos maiores
de 19 anos. (PARECER CNE/CEB 11/2000).

As políticas educacionais mais expressivas relacionadas à Educação de
Jovens e Adultos têm seu início com a Constituição Federal de 1988, pois é ela
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que garante, no Título dos Direitos Individuais e Coletivos, o direito à Educação
a todos os cidadãos brasileiros, visto que o artigo 208 diz que:
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante
a garantia de: ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada,
inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram
acesso na idade própria (BRASIL,1988).

Observa-se, por meio deste texto a preocupação com aqueles que não
tiveram condições de escolarização em idade própria. Para tanto, em
cumprimento à Constituição Federal de 1988 a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDB Nº 9394/96, define com mais clareza ao colocar a
EJA como Modalidade da Educação Básica: “a Educação de Jovens e Adultos
será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no
Ensino Fundamental e Médio, na idade própria”.
Conforme a Lei de Diretrizes e Bases LDB Nº 9.394, de 20 de Dezembro
de 1996, no seu Artigo 37 define a Educação de Jovens e Adultos-EJA.
Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que
não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino
fundamental e médio na idade própria.
§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e
aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular,
oportunidades
educacionais
apropriadas,
consideradas
as
características do alunado, seus interesses, condições de vida e de
trabalho, mediante cursos e exames.
§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a
permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e
complementares entre si.
§ 3o A educação de jovens e adultos deverá articular-se,
preferencialmente, com a educação profissional, na forma do
regulamento.

É importante considerar, que como abordado anteriormente neste
trabalho, no período da colonização pelos portugueses, alfabetizar adultos para
os colonizadores se caracterizava como instrumentalizar os indivíduos,
ensinando a leitura e escrita, com a finalidade de ler o catecismo, as instruções
da corte e que os índios pudessem ser catequizados. Com a expulsão dos
jesuítas, que aconteceu no século XVIII o ensino que já se estabelecia, começa
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a se desorganizar. Com isso a educação de adultos volta somente na época do
império.
A Educação de Jovens e adultos (EJA), já apresentou várias propostas e
transformações durante sua existência, no que tange os aspectos sociais,
econômicos, políticos, nos mais diferentes momentos históricos do país.
A antiga Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 5.692,
promulgada em 1971, incluiu pela primeira vez na história das legislações
educacionais, um capítulo destinado à Educação de Jovens e Adultos - EJA,
então chamada de ensino supletivo, estabelecendo no artigo 24 a função de
“suprir a escolarização regular para adolescentes e adultos que não a tenham
seguido ou concluído na idade certa por motivos diversos” BRASIL, (1997).
São pessoas que já formaram sua visão de mundo pelas experiências
vividas e que têm suas crenças e valores já constituídos, mas possuem sonhos
de aprender mais, Segundo Freire, “Não há razão para se envergonhar por
desconhecer algo, testemunhar a abertura dos outros, a disponibilidade curiosa
à vida, a seus desafios, são saberes necessários à prática educativa” FREIRE,
(1999, p. 153).
Além disso, os alunos jovens e adultos, ao contrário das demais
modalidades de ensino, existem pessoas com histórico de vida diversos, pois
possuem seus traços de vida, origens, idades, vivências profissionais,
históricos escolares, ritmos e estruturas de aprendizagem diferenciadas. Uma
grande parcela vive no mundo adulto do trabalho, outras são donas de casa
que querem mudar de vida e ter um emprego, porém todos têm
responsabilidades sociais e familiares e formaram seus valores éticos e morais
a partir da experiência e do ambiente da realidade cultural em que estão
inseridos, e almejam o direito de saber ler, escrever, entender e muitos ainda
buscam se formar para posteriormente entrar no ensino superior, e
consequentemente conseguir melhor emprego e aumento de renda.
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E A REALIDADE ATUAL
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Neste momento do texto dedica-se a trabalhar especificamente sobre o
tema Políticas Públicas de Educação e Políticas Públicas de Jovens e Adultos.
É preciso inicialmente que se defina que Educação de Jovens e Adultos
consiste um direito adquirido, bem como uma necessidade para muitos. Desta
maneira se observa que com o passar do tempo, a identidade do aluno da EJA
vem sofrendo modificações dentro da proposta apresentada nos estudos da
contextualização histórica da EJA. Afinal, as turmas eram formadas por
trabalhadores, pais e mães de família, que buscavam seus sonhos, ler e
escrever.
Hoje, segundo estudos e por experiências vivenciadas em sala de aula,
já encontramos educando adolescente (15 anos) com defasagem série-idade e
regularização do fluxo escola nas dependências do ensino da EJA, outros que
abandonaram a escola e depois de dois a três anos se arrependem ou são
obrigados pelo conselho tutelar a regressar a escola.
A educação de jovens e adultos atualmente no Brasil enfrenta vários
desafios, de um lado, o desafio de responder às necessidades materiais de
milhares de pessoas analfabetas que vivem em extrema pobreza, e do outro, a
responsabilidade de atender às atuais exigências de um mundo globalizado.
Por outro lado, a EJA passou a receber mais recursos graças a
inúmeras campanhas realizadas e exigências por parte de acordos realizados
com organismos multilaterais, como Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb),
ainda que os valores pagos sejam os menores do sistema. De outro, há uma
variedade de programas surgidos nos últimos anos, como Brasil Alfabetizado,
Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem) e Programa Nacional de
Educação na Reforma Agrária (Pronera), que concorrem com a EJA e revelam
as dificuldades de apontar um caminho eficaz para o setor.
Ainda neste estudo, cabe considerar que outro problema enfrentado pela
EJA, é a falta de um corpo docente habilitado para um desempenho adequado
a essa modalidade de ensino. Pois os cursos de formação para o magistério
não contemplam as especificidades da área e há poucas alterações de
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qualificação e especialização nos níveis de 2° e 3° graus, de modo que o
professorado dispõe de reduzidas oportunidades de aperfeiçoamento e
atualização nos fundamentos teórico-metodológicos da EJA, já que é grupo
heterogêneo, que necessita de mais atenção, pois numa mesma sala pode-se
ter alunos com 16 anos e outros com 72 anos, o que gera muitas vezes atritos
e é necessário saber como encarar e resolver sem prejudicar ambos os lados.
Há um elevado contingente de docentes sem habilitação e/ou formação
especifica que atuam tanto nas redes públicas de ensino, como nas escolas
comunitárias e também nas práticas educativas dos movimentos sociais, para
os quais alguns Estados mantêm programas de habilitação de professores
leigos.
Outra situação que se observa é que a docência em turmas de
educação de jovens e adultos é utilizada para complementar, em período
noturno, a jornada de trabalho dos docentes que atuam com crianças e
adolescentes no período diurno.
Ainda existe a rotatividade de docentes, afinal a cada bimestre ocorre
escolha de novas vagas, o que desenvolve a inexistência de equipes
especialmente dedicadas à educação de jovens e adultos prejudicam a
formação de um corpo técnico especializado e dificultam a organização.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
É indispensável que para se desenvolver um país justo e democrático
que toda sua população tenha acesso a educação, para isto é preciso
proporcionar educação para aqueles que não a tiveram em tempo hábil ...O
reconhecimento do Direito à Educação e do Direito a Aprender por Toda a Vida
é, mais do que nunca, uma necessidade: é o direito de ler e de escrever; de
questionar e de analisar; de ter acesso a recursos e de desenvolver e praticar
habilidades e competências individuais e coletivas, mesmo sendo um direito
garantido em várias leis nacionais e internacionais, como foi possível observar
no decorrer deste trabalho, que garante aos cidadãos o direito de mudar sua
vida, muitas vezes não é o que observamos no dia a dia.
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Porém não é o que nos diz o censo demográfico do (IBGE, 2010)
confirma que o Brasil possui aproximadamente 13 milhões de jovens e adultos
analfabetos correspondendo a 9,6% da população de 15 anos ou mais.
É fundamental considerar que este trabalho consiste na momento inicial
de uma pesquisa maior que será aprofundada posteriormente, entretanto de
pronto se conclui que existem inúmeras políticas públicas educacionais da EJA,
estão em processo lento de crescimento, porém o que não se observa é a sua
prática no dia a dia, pois nas salas de aula existem professores sem formação
adequada, ou o mínimo de formação, uma rotação muito grande de
professores no decorrer de um ano, professores que buscam apenas
complementar carga horária.
A Educação de Jovens e adultos (EJA), vem apresentando várias
propostas e transformações durante sua existência, mas o que não se observa
são as propostas sendo colocadas na sua totalidade em prática, nos mais
diferentes momentos históricos do país.
Sugere-se que professores da EJA, se conscientizam de que os alunos
ingressam na escola novamente não só à procura de alfabetização, mas de
auxílio para as dificuldades na carreira profissional e também na vida social,
necessitando assim de uma atenção especial.
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CONTRIBUIÇÕES DAS TECNOLOGIAS PARA A PRODUÇÃO DE JUSTIÇA
CURRICULAR
Juliana Mezzomo Cantarelli
Claudia Fumaco 1
Eixo 1 – Estado e Políticas Educacionais
RESUMO
O objetivo desta revisão bibliográfica é apresentar um breve estudo sobre as contribuições das
tecnologias destinadas a educação na produção da justiça curricular. A escola está a passos
lentos na busca por um currículo que se adapte a realidade acelerada, imediatista, que visa
satisfazer o mundo mercantilista de hoje. Com isso, o currículo como instrumento social passa
a não ser mais o foco principal na elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos das Escolas.
Entende-se por justiça curricular uma estratégia pedagógica que diminua a desigualdade no
conjunto das relações sociais no ambiente escolar . O estudo engloba ainda a possível
influência das tecnologias na construção desta justiça curricular que deveria ser foco primordial
da educação básica nas escolas, por ser uma ação democrática dentro das políticas públicas.
O trabalho foi elaborado através uma revisão bibliográfica sobre os temas em questão,
conforme linhas de pesquisa e temática das de estudo de tese de doutorado das duas autoras.
Como se trata de uma revisão, o presente artigo não possui coleta de dados, análise e
resultados obtidos através destes dados. Para isto o trabalho está estruturado em três sessões:
introdução, que aborda uma contextualização sobre a integração entre TIC e currículo,
desenvolvimento, que aprofunda algumas questões sobre currículo e justiça curricular e suas
definições. Por fim a conclusão, que de forma parcial visa elucidar as contribuições para uma
produção positiva na construção desse currículo justo. Para a construção desta revisão foram
utilizados autores que dissertam sobre os temas propostos e que darão um suporte teórico
fundamentado para a escrita.
Palavras-chave: Escola. Tecnologias. Justiça curricular

INTRODUÇÃO
A sociedade está a cada dia mais complexa. Mudanças sociais,
tecnológicas, culturais acontecem diariamente de forma acelerada, visto que o
mundo está cada vez mais globalizado. Isso marca a imprevisibilidade e
transformação que sofremos constantemente, fazendo com que tenhamos uma
necessidade permanente de adaptabilidade, criatividade, capacidade de
reflexão crítica e readaptação diária na forma de ver e ler o mundo que nos
rodeia.
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Dentro deste contexto, a educação constitui o mais importante aclive
para o desenvolvimento social, cultural, econômico de uma sociedade,
assumindo o grande papel de eixo transformador para o ser humano. Para que
tudo isso ocorra, o ambiente, as estratégias de desenvolvimento devem ser
propícias para tal.
Este fato torna evidente a necessidade de orientar os alunos para que
possam aprender a ler e interpretar criticamente as mensagens das mídias que
fazem parte do cotidiano, bem como analisar as novas possibilidades de
aprendizagem que propiciam. (Almeida, Valente, 2011). Segundo os autores
ainda, isto indica que a alfabetização/letramento nas mídias é tão importante
para os jovens como as formas mais tradicionais de alfabetização.
Assim, do mesmo modo que o currículo tem como uma de suas metas
básicas o domínio da leitura e da escrita para empregá-las no
desenvolvimento pessoal e profissional, na convivência, no contexto
sociocultural e no pleno exercício da cidadania, hoje também é
necessário que o currículo abarque os letramentos digitais e midiáticos
de modo que crianças, jovens e adultos possam ler escrever e
aprender empregando as múltiplas linguagens de comunicação e
expressão. (ALMEIDA, VALENTE, 2011, p. 28).

Porém, para a junção de tecnologias ao currículo, não basta somente ter
tecnologias disponíveis na escola para que todos tenham acesso a qualquer
momento. O primordial é que sejam criadas condições para que os professores
compreendam a tecnologia nos seus mais diversos modos de produção e
pensar uma maneira de incorporá-la na sua prática, percebendo suas
potencialidades e limitações em relação aos meios de interação e construção
de conhecimento.
É possível perceber que, hoje, a escola por si só já não consegue
preparar o seu aluno para uma vida previsível em virtude de vivermos em uma
sociedade onde tudo é instável. Desta forma, integrar as TIC ao currículo pode
contribuir com a escola e colaborar com um trabalho de mudança, uma
abertura e uma flexibilidade deste jovem para enfrentar a vida e o trabalho.
Diante deste esboço inicial, o presente artigo visa fazer um levantamento
bibliográfico acerca dos temas em questão, amparado por alguns teóricos que
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dão suporte metodológico para a escrita. O trabalho busca ainda fazer uma
breve reflexão sobre a relação entre educação, tecnologias e currículos, tão
latentes nos dias de hoje nos contextos escolares, visto que os mesmos podem
contribuir de forma decisiva para a inserção social, com dignidade, de todo
educando.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O mundo capitalista vem se tornando cada vez mais complexo, diverso e
excludente. Com a sociedade globalizada as mudanças sociais, tecnológicas,
culturais acontecem diariamente e de forma acelerada. Isso marca a
imprevisibilidade e transformação que sofremos constantemente, fazendo com
que tenhamos uma necessidade permanente de adaptabilidade, criatividade,
capacidade de reflexão crítica e readaptação diária na forma de ver, pensar e
agir no cotidiano, para que possamos ter espaço nessa sociedade por vezes
tão injusta e desigual.
Com

isso,

tem-se

uma

infinidade

de

opções,

porém,

poucas

possibilidades de alcançá-las. Desde crianças aprendemos a competir com os
outros e nos distinguir dos demais por nossas qualidades e esforços pessoais.
Assim, vemos no outro um obstáculo, um concorrente, não possibilitando a
visão do coletivo, da sociedade e do ser humano que nela está inserido.
Os discursos que cercam o poder insistem em estabelecer ligação
entre o sistema educacional e produtividade dos mercados,
naturalizando essa ligação. Assim, as reformas educativas e das
intervenções políticas na educação justificam em suma sua razão de
ser, pois através delas serão corrigidas as maldades e perversidades
da esfera econômica, mundo do consumo, etc. Com isso, transferemse para a sala de aula as explicações das crises ou fracassos
econômicos e sociais (SANTOMÉ, 2003, p. 27).

Portanto, a educação acaba sofrendo as influencias desse mundo
competitivo e meritocrático. Com isso, às possibilidades de efetivação da
educação se molda a partir do mercado e de suas necessidades. Assim, a
educação se transforma em mercadoria visando ser consumida como qualquer
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outro produto, além de se voltar para a preparação de mão de obra para suprir
as necessidades das empresas, ficando em segundo plano a formação
humana do estudante e seu futuro dentro da sociedade em que está inserido.
O ensino torna-se extremamente utilitarista, tendo valor somente o que
apresenta algum benefício material para a vida do aluno (SANTOMÉ, 2003).
Dentro deste contexto a educação constitui um importante aclive para o
desenvolvimento social, cultural, econômico de uma sociedade, assumindo um
papel de transformação para o ser humano. Assim, segundo Gómez (1998,
p.22), a função educativa da escola contemporânea deve-se embasar e
considerar dois eixos complementares de intervenção:
- organização do desenvolvimento radical da função compensatória das
desigualdades de origem, mediante a atenção e o respeito pela diversidade;
-

preparação

dos

alunos

para

pensar

criticamente

e

agir

democraticamente numa sociedade não democrática.
Acreditando nessa perspectiva de educação, é importante entender o
conceito de currículo na escola contemporânea. Por currículo entendesse-se,
segundo Ball (2010, p. 21) ser um “conjunto de experiências que molda seres
humanos para transformá-los em pessoas.” Corrobora Moreira, Candau (2007),
expondo ser o currículo,
(a) os conteúdos a serem ensinados e aprendidos; (b)as experiências
de aprendizagem escolares a serem vividas pelos alunos; (c)os
planos pedagógicos elaborados por professores, escolas e sistemas
educacionais; (d) os objetivos a serem alcançados por meio do
processo de ensino; (e) os processos de avaliação que terminam por
influir nos conteúdos e nos procedimentos selecionados nos
diferentes graus da escolarização (MOREIRA, CANDAU, 2007, p.
18).

Assim, percebe-se que o currículo norteia o dia a dia da escola, seu
cotidiano, suas ações, direções, enfim, a concepção de educação defendida e
praticada por cada instituição de ensino.
Porém, é importante lembrar que a palavra currículo tem sido também
utilizada para indicar ações e efeitos não explicitados nos planos e propostas
educacionais, ou seja, o currículo oculto. Este envolve atitudes, valores, ideias,
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etc., que muitas vezes, não são considerados, e até mesmo percebidos pela
comunidade escolar, nem tem seus efeitos e influências identificado pelos
mesmos (MORAES, CANDAU, 2007).
Desse modo, estar atento a produção do currículo e seus efeitos se
torna fundamental, pois através de sua efetivação é que a escola e o trabalho
do professor vão construindo significados e mostrando que rumos de
sociedade e cidadão se pretende colaborar para construir, ou seja, que
concepção de ser humano estará sendo formada. “Não há, portanto, currículo
ingênuo: ele sempre implica em uma opção e esta opção poderá ou não ser
favorável ao processo de humanização (LIMA, 2007, p. 20).”
Humanização entendida como a
preparação de crianças e adolescentes para serem pessoas
autônomas, capazes de tomar decisões e elaborar julgamentos
arrazoados e razoáveis, tanto sobre sua conduta como sobre a
conduta dos demais; torná-los capazes de dialogar e cooperar na
resolução de problemas e nas propostas de soluções encaminhadas
para a construção de uma sociedade mais justa. (TORRES, 2013, p.
216).

Todavia, sabe-se que a produção do currículo pode levar à justiça social
tendo o ser humano como motivo primeiro e principal das ações; ou, priorizar o
ensino de acordo com as necessidades do mercado, um ensino voltado para a
memorização, repetição, sem autonomia e criticidade (TORRES, 2003).
Corrobora Luckesi (2011), afirmando que a educação é uma prática humana
usada para manutenção ou transformação social. Sendo direcionada por uma
determinada concepção teórica que ordena os elementos para a prática
educacional.

Porém, as instituições e seus docentes “podem e devem

desempenhar um papel muito mais ativo como espaço de resistência e
denúncia dos discursos e das práticas que continuam a legitimar a
marginalização no mundo de hoje e, em particular, dentro de seus muros”
(TORRES, 2010, p.227).
Assim, cada vez mais se torna necessária outra forma de lidar com o
conhecimento que supere o modelo hegemônico disciplinar e reprodutivista.
Para tal, a produção de currículo deve priorizar “um trabalho reflexivo e criativo
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e promover transposições didáticas contextualizadas que permitam a
construção da autonomia do educando” (PACHECO, 2011, p 27).
Para que o trabalho reflexivo, criativo e autônomo aconteça, as
tecnologias se transformam em ferramentas de grande importância. Desse
modo, segundo Almeida, Valente (2011 p. 29),
a tecnologia precisa ser pensada socialmente. (...) Ao tratarmos da
integração das tecnologias com o currículo o fazemos da mesma
ótica de construção social para tornar o homem mais humano,
desenvolver sua consciência crítica e se perceber como sujeito de
sua própria história e de seu tempo.

História e tempo cada vez mais influenciados pelas tecnologias, pois na
forma como vivemos atualmente, não se tem como negar a forte atuação que
essas provocam nas crianças e adolescentes em especial. As tecnologias
influenciam na motivação dos alunos, pela novidade e pelas infinitas
possibilidades de pesquisa que oferece, bem como, de inserção social que a
mesma, direta ou indiretamente, proporciona. Assim, essa motivação pode ser
ainda maior à medida que o professor faz uso de forma objetiva, segura e
orientada, proporcionando descobertas, conhecimento, melhorando a própria
auto-estima do aluno e sua autonomia em relação ao pensamento e reflexão.
As tecnologias educacionais servem para comunicar e produzir
conhecimento do modo racional e eficiente realizando seus objetivos
preestabelecidos pelo sistema educacional ou pela escola. Assim, “a
Tecnologia Educacional torna um instrumento muito valioso para o
atendimento das exigências da racionalidade e eficiência” (MAZZI,
1981, p. 25).

A tecnologiaaliada a outros fatores facilita o processo de ensinoaprendizagem dos alunos. A capacidade de comunicação autêntica do
professor, de estabelecer relações de confiança com os seus alunos, pelo
equilíbrio, competência e simpatia com que atua são alguns itens essenciais
para uma aprendizagem eficiente. A ferramenta tecnológica será ainda mais
eficaz dentro do contexto escolar, se utilizada de forma dinâmica, objetiva e
com um fim específico ao seu uso.
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Dentre as ferramentas tecnológicas destaca-se a internet, visto que ela é
hoje a mídia mais desenvolvida, promissora que se conhece. Tudo nos leva a
crer que seja a mídia mais democrática, aberta, descentralizada e instigante,
acessível a 3,2 bilhões de pessoas no mundo, segundo dados de 2015, da
União

Internacional

das

Telecomunicações

(UIT),

órgão

vinculado

à

Organização das Nações Unidas (ONU).
Desse modo, a utilização de recursos tecnológicos e da internet em
especial, na educação, tem sido cada vez mais propagada. Aos poucos, as
escolas estão implantando a informática em seus projetos pedagógicos, dando
aos alunos as primeiras noções do mundo da informatização. Surge então, o
termo tecnologia educacional, que é a adequação das tecnologias (ou recursos
tecnológicos) como meio facilitador do processo de ensino-aprendizagem,
tendo como princípio norteador, o desenvolvimento educacional. A tecnologia
Educacional, portanto, busca criar recursos que podem dar suporte às
metodologias que propiciam espaços favoráveis ao ensino e aprendizagem.
Assim, as Tecnologias da Informação e da Comunicação estão
provocando mudanças significativas na Educação, gerando novos modos de
difusão do conhecimento, novas metodologias de ensino aprendizagem,
mudanças nas relações entre os envolvidos. As enciclopédias foram
substituídas por livros digitais, por consultas em portais acadêmicos e locais de
busca, em que os sistemas eletrônicos com apresentações e imagens
coloridas, atraem os antigos espectadores, tornando-os atores de suas próprias
ações. É comum, atualmente, utilizarmos metodologias e recursos que
proporcione um olhar mais abrangente para o processo de ensino
aprendizagem.
Como a aprendizagem é mediada por um instrumento, o computador se
torna uma ferramenta de grande valia e importância nesse processo
educacional. Segundo Leffa (2006, p.15),
o computador é uma ferramenta extremamente versátil, com enorme
capacidade de adaptação; pode ser usado para inúmeras tarefas,
tanto no trabalho como no lazer, tanto na educação como na
pesquisa. É na educação, porém que se reflete mais sobre essa
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versatilidade, principalmente em termos do papel que o computador
deve desempenhar.

Segundo (BARBOSA, 2004), ao utilizarmos as TIC devemos saber como
aplicar em todo o sistema educacional, inclusive no planejamento pedagógico e
no processo de ensino aprendizagem. Portanto, é importante que a escola
como um todo e os docentes em especial percebam os recursos tecnológicos,
a internet, o computador etc. como alternativas possíveis para a realização não
só de tarefas, mas também como ferramenta de inclusão e justiça social. Pois,
facilitar, propiciar meios e estratégias de aprendizagem conectadas a internet e
ferramentas tecnológicas são uma forma de manter o aluno motivado e cada
vez mais próximo do contexto escolar. Contexto esse que abarca diferentes
indivíduos, crenças, condições sociais e econômicas, tornando a escola um
espaço de diversidade, diferenças, crescimento e também de esperança para
se alcançar um futuro de oportunidades.
Todavia, sabe-se que na teoria, nas leis, nos parâmetros curriculares
nacionais, enfim, nos documentos educacionais, muito se fala de inserção
tecnológica, ferramentas de interação, maneiras de criar e propiciar aos alunos
a construção de conhecimento. Porém, no cotidiano escolar, no espaço da sala
de aula, nem sempre o que está exposto nos documentos e regimentos,
efetivamente acontece.
Desse modo, a escola e a ação do professor são elementos cruciais no
processo de implantação do uso das tecnologias e na produção de um
currículo que contribua para a construção de um cidadão mais humano,
realizado e inserido na sociedade. Para isso, a própria escola deve propor e
agir considerando como objetivo prioritário o cultivo, em estudantes e docentes,
da capacidade de pensar e agir criticamente sobre a sociedade em que estão
inseridos, usando de ferramentas que proporcionem a justiça curricular
(SACRISTAN, 1998).
Justiça curricular, conceito elaborado por Torres (2013, p. 9) em seu livro
“Currículo escolar e justiça social: o cavalo de Troia da educação”. Desse
modo, entende-se que
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A justiça curricular é o resultado da análise do currículo que é
elaborado, colocado em ação, avaliado e investigado levando em
consideração o grau em que tudo aquilo que é decidido e feito em
sala de aula respeita e atende às necessidades e urgências de todos
os grupos sociais; lhes ajuda a ver, analisar, compreender e julgar a
si próprios como pessoas éticas, solidárias, colaborativas e coresponsáveis por um projeto de intervenção sociopolítica mais amplo
destinado a construir um mundo mais humano, justo e democrático
(TORRES, 2013, p.9).

Para se alcançar a justiça curricular, a escola e o professor são
elementos cruciais. Para tal cabe à escola propor como objetivo prioritário o
cultivo, em estudantes e docentes, da capacidade de pensar criticamente sobre
a ordem social. Já o professor, cabe se enxergar como um intelectual
transformador, com claro compromisso político de provocar a formação da
consciência dos cidadãos na análise crítica da ordem social da comunidade em
que vivem (SACRISTAN, 1998, p. 374).
Afirma Santomé que
Os sistemas educacionais, e quem neles trabalha, precisam repensar
com seriedade sua responsabilidade política e, portanto, sua
possibilidade de somarem-se as lutas sociais que numerosos
coletivos sociais vêm levando para tratar de construir outro mundo
mais justo e solidário. O coletivo docente tem de conscientizar-se de
que um mundo mercantilizado é uma ameaça a muito curto prazo
para a maioria das instituições escolares, pois não estão em
condições de participar em pé de igualdade com os centros de elite
nos quais as famílias e coletivos sociais e ideológicos com maior
poder econômico realizam seus investimentos (2011, p.58).

Também, convém estar consciente de certa inércia de parte do
professorado formado por modelos completamente centrados nas instituições
escolares, fechados à participação cidadã. Docentes que entendem o mundo
fragmentado, que defendem ainda uma educação memorizada e conteudista,
voltada para testes e avaliações. (SANTOMÉ, 2011). Na contramão desse
modelo educacional estão os alunos e as exigências desse novo modelo de
sociedade, fazendo com que os professores tenham necessidade de se
adaptar a novas realidades e metodologias. Porém, nem sempre essas
transformações são percebidas com tranquilidade pelos docentes.
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Estudos sobre o uso de tecnologias na educação em diferentes
países evidenciam que experiências educacionais com as TDIC
provocam tensões, conflitos e desafios nas relações em sala de aula
e na escola. Isso porque os alunos se apropriam das tecnologias e
convivem harmoniosamente com o mundo digital de um modo mais
confortável do que os educadores (professores, gestores,
especialistas em educação), muitos dos quais se mostram inseguros
em relação as tecnologias e demonstram pouco interesse em
incorporá-las ao currículo e à prática pedagógica (ALMEIDA,
VALENTE, 2011, p. 27).

Soma-se as questões metodológicas o discurso neoliberal cada vez
mais presente na sociedade, de ideologia fatalista e imobilizante que, com
“ares de pós-modernidade, insiste em convencer-nos de que nada podemos
contra a realidade social que, de histórica e cultural, passa a ser ou a virar
‘quase natural’” (FREIRE, 1996, p. 19).
Todavia, mesmo sabendo que os discursos podem ser reproduzidos,
sabe-se também que se pode resistir a eles, desde que as pessoas tenham
condições de perceber, analisar e pensar outras formas e condições de
trabalho, relacionamento, ideias e ações. Afinal, “as crenças e ações humanas
são construídas e modificadas em função das circunstâncias em que se vive e
se trabalha” (TORRES, 2003, p. 240).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Cada vez mais as tecnologias fazem parte do cotidiano das pessoas. Na
escola não é diferente, pois se sabe que esse espaço reflete, direta ou
indiretamente, a sociedade em geral. Nesse modelo social, a sala de aula
tornou-se um lugar desafiador, tanto para o professor, como para o aluno.
Cabe ao professor, neste contexto de total interação máquina-homem em que
a sociedade encontra-se, unir todo esse campo de possibilidade que a
tecnologia oferece, possibilitando a construção de um currículo que priorize a
igualdade de oportunidades e a justiça social.
Compreender um currículo problematizador que integre as tecnologias
ao cotidiano escolar é pertinente se quisermos contribuir na formação de um
ser humano mais crítico, reflexivo, transformador. Um ser humano que perceba
que as tecnologias podem contribuir para a criação de condições que visem “a
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compreensão de si como sujeito de seu tempo, membro de uma comunidade
com a qual compartilha e constrói social e historicamente conhecimentos,
valores e experiências” (ALMEIDA, VALENTE, 2011, p. 34).
Portanto, percebe-se que as tecnologias e a internet em especial, podem
transformar-se numa grande aliada, contribuindo para que a escola cumpra
com seus objetivos legais estabelecidos, entre outros, na lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional - LDB/96. Objetivos esses que visam
proporcionar ao estudante não só preparar-se para seguir os estudos ou o
trabalho, mas também para viver em sociedade.
Todavia, para que isso aconteça, a escola deve considerar no seu
currículo a inserção das tecnologias. Pois,
do mesmo modo que o currículo tem como uma de suas metas
básicas o domínio da litura e da escrita para empregá-las no
desenvolvimento pessoal e profissional, na convivência, no contexto
sociocultural e no pleno exercício da cidadania, hoje também é
necessário que o currículo abarque os letramentos digitais e
midiáticos de modo que crianças, jovens e adultos possam ler,
escrever e aprender empregando as múltiplas linguagem de
comunicação e expressão propiciadas pelas TDIC e mídias por elas
veiculadas (ALMEIDA, VALENTE, 2011, P. 28)

Porém, não adianta somente incluir as tecnologias no currículo, deve-se
introduzi-las de modo crítico, contextualizado, contribuindo para a inclusão
digital e social de todo educando. Isso pode se tornar possível se entendermos
que as tecnologias podem contribuir no desenvolvimento de práticas
pedagógicas que visem a autonomia, a reflexão crítica, a capacidade de
julgamento, a busca de informações que agreguem conhecimento para que o
educando se torne um ser inserido com dignidade na sociedade em que vive.
Desse modo, cabem as escolas o desafio de, com a contribuição das
tecnologias, “promover um contexto para o desenvolvimento de outros meios
de tornar-se alguém – modos mais fortalecedores do individuo e da
coletividade, e mais condizentes com uma concepção democrática de eu e de
comunidade” (APPLE, 2003, p. 35).
Sendo assim, as tecnologias serão importantes se contribuírem para a
efetivação da justiça curricular em todas as escolas públicas brasileiras. Pois,
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só assim teremos uma sociedade mais justa, mais igual, mais humana e mais
fraterna, onde a felicidade do ser humano e seu consequente bem estar, seja
motivo principal para se viver, lutar, trabalhar, conhecer e sonhar.
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AS CONDIÇÕES DE PERMANÊNCIA DOS BOLSISTAS DE PROUNI: EM
QUE MEDIDA A POLÍTICA PRECISA SER REVISTA E PODE SE
MODIFICAR COM A PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS
Lorena Machado do Nascimento1
Leonardo Nascimento de Lima2
Profa. Dra. Bettina Steren dos Santos3
Eixo 1 – Estado e Políticas Educacionais
Resumo.
A educação superior no Brasil tem se destacado, cada vez mais, principalmente com políticas
implantadas pelos governos federais que visam favorecer o acesso nas instituições tanto
públicas, quanto privadas, pois a necessidade imposta pela economia globalizada, dinâmica e
cada vez mais competitiva, exige conhecimentos específicos de uma mão-de-obra
especializada e qualificada. Uma destas propostas veio a ser o Programa Universidade Para
Todos - ProUni, que foi anunciado como carro-chefe da expansão e democratização da
educação superior brasileira, a partir de 2005. Este programa, deixa claro as mudanças nas
políticas públicas voltadas para esta democratização, no entanto, é fundamental reconhecer
que as políticas compensatórias são uma forma de minimizar o problema sem, afinal, resolvêlo. Por isso somos desafiados a questionar como e quanto essas ações afirmativas têm, de
fato, alterado o cenário da educação superior, no que diz respeito a permanência dos sujeitos
socialmente excluídos. O presente trabalho se propõe a identificar e analisar, as condições de
permanência e da superação das dificuldades encontradas por 6 estudantes, de diferentes
graduações, bolsistas do PROUNI, através de entrevistas semiestruturadas, bem como em que
medida a política pode se modificar com a participação dos usuários no processo decisório e
como isso se dará (BALL, 2006). Diante de uma realidade de escassas possibilidades de
acesso à Educação Superior, esses estudantes se vem muito gratos a política por estarem
cursando uma graduação; não identificam problemas na mesma; desconhecem, em parte, a
forma como a política foi organizada e por quem; enfrentam suas dificuldades tanto financeiras,
sociais e acadêmicas, de forma individualizada, fazendo com que muitos levem maior tempo
para concluir ou, muitas vezes, não conseguem se formar. Espera-se com esta pesquisa,
contribuir para problematizações acerca dos desafios e compromissos que as Instituições de
Ensino Superior privadas precisam assumir para garantir a permanência destes estudantes.
Palavras Chave: Permanência. Ensino Superior. ProUni. Ciclo de Políticas.
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Mudanças significativas na Educação Superior, após a década de 90,
permitiram, progressivamente, o acesso das camadas sociais

menos

favorecidas economicamente, transformando o campo universitário, que antes
era um “ensino de elites” para o que hoje podemos chamar de “ensino de
massas”. Mas diante desse panorama atual, de democratização do acesso,
alguns desfuncionamentos persistem (e se ampliam) no que diz respeito às
permanências dos estudantes, pois muitas instituições não se encontram
preparadas para atender essa nova realidade e diversidade (social, econômica,
étnica e acadêmica) que nelas ingressam, fazendo com que a democratização
do acesso não tenha relação com a democratização do sucesso acadêmico.
O processo de reconfiguração da educação superior significa um
fenômeno complexo porque se dá em um campo especial, provido de
diferentes naturezas e contextos, que se interconectam com outros campos
sociais, e que pode, ao mesmo tempo, expressar processos de reprodução, de
transformação, de ajuste, de resistência, de abandono, de superação, por meio
da formação acadêmica. Boaventura de Souza Santos (2011) afirma que essas
transformações foram muito profundas, e que envolvem os processos de
conhecimento e no contexto social do conhecimento (para que (m) ele serve) e
que por essas mudanças serem irreversíveis não se pode enfrenta-las
contrapondo o que existiu antes, que é necessário “a promoção de alternativas
de pesquisa, de formação, de extensão e de organização que apontem para a
democratização do bem público universitário, ou seja, para o contributo
específico da universidade na definição e solução coletivas dos problemas
sociais, nacionais e globais” (SANTOS, 2011, p.62).
Nesse contexto de expansão da educação Superior, o governo federal
criou em 2004 o Programa Universidade para Todos (ProUni) que objetiva
ampliar o acesso de brasileiros de afrodescendentes, indígenas e de baixa
renda à educação superior, uma iniciativa que gerou muitas críticas e é muita
discutida no âmbito das políticas públicas.
Por isso somos desafiados a questionar como e quanto essas ações
afirmativas têm, de fato, alterado o cenário da educação superior, no que diz
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respeito a permanência dos sujeitos socialmente excluídos. O presente
trabalho se propõe a identificar e analisar, as condições de permanência e da
superação das dificuldades encontradas pelos estudantes beneficiários do
ProUni, bem como a efetividade do programa, avaliada a partir da ótica de seus
beneficiários, analisando essa perspectiva sobre o argumento do Ciclo de
Políticas (Policy Cycle Approach) formulado por Stephen Ball et al (1992), em
particular três etapas: Contexto de influências, Contexto de efeitos e resultados
e Contexto de estratégia política. Importante ressaltar que apesar do Contexto
de produção textual e o Contexto da prática estarem interligados com os
demais, não estarão contemplados na análise pois o presente artigo não visa
explorar como e de que maneira o programa está implementado e também
porque o mesmo não possui poder discricionário dos atores em seu processo
de implementação.
O PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS – PROUNI
O Programa Universidade para Todos - ProUni -, é um projeto de
ampliação do acesso a Educação Superior criado pelo governo Federal através
da Lei nº 11.096 de 13 de janeiro de 2005, em resposta ao Plano Nacional de
Educação (PNE), aprovado em 2000. O programa oferta, por intermédio de
parcerias com instituições de ensino superior particulares, bolsas integrais ou
parciais, em contrapartida, oferece às instituições abatimentos tributários no
imposto de renda das pessoas jurídicas, na contribuição social sobre o lucro
líquido, na contribuição social para financiamento da seguridade social e na
contribuição para o programa de integração. Possui também uma política de
quotas

destinada

aos

alunos

portadores

de

necessidades

especiais,

afrodescendentes ou indígenas, cujas vagas são distribuídas conforme a
proporção dessas populações nos estados.
Apesar das críticas, o ProUni destaca-se como uma política pública
afirmativa que favorece a possibilidade de maior contingente de jovens
ingressarem nas universidades. Ele tem como principal objetivo garantir o
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acesso à universidade àqueles que dificilmente teriam essa oportunidade, ou
seja, visa à democratização do Ensino Superior.
Assim, desde a implementação do ProUni, o número de alunos
contemplados com bolsas de 50% e 100% do valor da mensalidade tem
crescido muito em todo o território brasileiro, segundo dados do MEC (2015).
No ano de 2005, quando o programa foi implementado, foram ofertadas
112.275 bolsas no país, sendo que no estado do Rio Grande do Sul (RS) foram
8.138. E no ano de 2015, esse número aumentou para 329.117 em todo o país
e 22.936 ficaram no Rio Grande do Sul. Constata-se, portanto, que, em dez
anos de existência, houve aumento de mais de 100% na oferta de bolsas em
todo o país, transformando muito o panorama social das instituições de
educação superior. O ProUni é visto como uma política que, não só vem
crescendo, mas vem cada vez mais se consolidando positivamente como
possibilidade de ascensão dos historicamente excluídos, mesmo com caráter
de provisoriedade, pois elas não podem (nem devem) corrigir, sozinhas, as
desigualdades sociais do país
Estas políticas visam, em caráter provisório, a criação de incentivos
para grupos desfavorecidos, a fim de que possam eles fazer parte da
elite de um país, de forma mais condizente com sua
representatividade numérica no conjunto da população. (FRANCO,
LAUXEM &OLIVEM, 2016, p.92)

A possibilidade de inserção na Educação Superior dada a esses jovens
os iguala aqueles com maiores recursos socioeconômicos. Contudo, é
justamente essa “igualdade” dentro das universidades que, muitas vezes,
afetam a permanência desses para a conclusão da graduação. Por isso, o
acompanhamento posterior ao ingresso do estudante na IES, poderá promover
o seu êxito acadêmico e do próprio programa, considerando que as suas
limitações na trajetória social, acadêmica e econômica caracterizam-se como
um desafio a sua permanência numa universidade privada.
CICLO DE POLÍTICAS
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A formulação e implementação de políticas públicas, a criação de ações
afirmativas e programas sociais são multifacetados e dinâmicos. A cada
peculiaridade de um local, de uma determinada região pode-se observar
diferentes impactos para uma mesma política. A abordagem do Ciclo de
Políticas na concepção de um programa, em suma, poderia prevenir a
produção de efeitos perversos - não esperados - além de conter possíveis
mudanças no decorrer da implementação da política afim de delinear para
melhores resultados e efeitos. Mainardes (2006) propõem uma discussão,
descrevendo os contextos dessa abordagem, identificando as interações e
observando aspectos para com as complexidades das políticas educacionais.
Inicialmente verifica-se a necessidade de referir-se o Contexto da influência,
Contexto da produção textual e o Contexto da prática interligados, onde o
primeiro instiga-se as finalidades dos programas, os conceitos que circundam a
questão social (educação), qual a visão implementar-se-á condicionada a
interesses de cunho político e aqui salienta-se a indispensabilidade da
representação dos - intencionalmente - beneficiários da política pública:
Uma coisa é conseguir capturar os 'efeitos' das política sobre
coletividades sociais abstratas, outra é conseguir capturar a interação
complexa de identidades, interesses, coalizões e conflitos nos
processos e atos da política...” (BALL, 2006 p. 27)

O Contexto da produção textual consiste em a articulação do texto político
em si: A política. Segundo Mainardes (2006), esta representação podo ocorrer
de várias formas: “...textos legais oficiais e textos políticos, comentários formais
ou informais sobre os textos oficiais, pronunciamentos oficiais, vídeos etc.” (p.
52). O Contexto da prática é onde pode haver o poder discricionário de quem
executa a implementação da política pública, o que - já citado anteriormente não acontece com o PROUNI, nesse contexto é discutido a possibilidade de
haver uma recriação da política. O contexto dos resultados e efeitos é uma
avaliação do impacto do programa, ponderando diferentes peculiaridades do
local onde está em execução com a intenção de verificar uma produção de
desigualdades e injustiças proposta por Mainardes (2006) “em duas categorias:
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gerais e específicos.” (P. 54) no que diferem-se em uma análise de
perspectivas, em que pese o agrupamento de outras políticas (conjuntos de
dimensões) que estiverem em execução em paralelo, no local de estudo. O
último Contexto, da estratégia política, em suma é a assimilação de ações a
serem tomadas para contemplar os efeitos criados pelo programa pesquisado.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente estudo caracteriza-se por uma abordagem qualitativa, de
natureza descritivo-exploratória, o principal objetivo foi retratar uma perspectiva
inicial da situação dessas minorias na educação superior, procurando o
desvelamento das suas realidades e a efetividade da política pública que os
atende. A partir disso, com o propósito, também, de contribuir para
problematizações acerca dos desafios e compromissos inerentes ao processo
de democratização do acesso ao ensino superior.
Para tanto foram realizadas entrevistas semiestruturadas, com 5
estudantes, bolsistas do PROUNI, dos cursos de Jornalismo, Direito, Serviço
Social, Ciências Sociais e Pedagogia, em uma instituição comunitária no sul do
Brasil. A população de estudantes foi escolhida por conveniência e as mesmas
realizadas durante o mês de junho de 2016.
Os pesquisadores disponibilizaram informações sobre os objetivos e as
implicações da pesquisa e apenas os estudantes que se dispuseram a
participar voluntariamente e que concordaram com o termo de consentimento
livre e esclarecido participaram das entrevistas, sendo-lhes assegurado o sigilo
das informações que pudessem identificá-los.
Os dados qualitativos, oriundos dessas questões, constituíram o corpus
da pesquisa que serviram de base para a compreensão do fenômeno
estudado, visando conhecer a percepção dos discentes sobre a temática. Esse
corpus foi analisado a partir dos princípios de Análise Textual Discursiva - ATD
(Moraes, 2003), procurando desvelar o conhecimento da realidade, buscando
significado especial dos fatos, como se propõem as investigações sociais.
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Essa metodologia facilita a interpretação dos textos, atingindo uma
compreensão mais profunda dos seus significados, em um nível que vai além
da leitura comum, a partir do olhar do pesquisador. As ideias principais são
alocadas em categorias , aqui organizadas pelo método dedutivo, em um
movimento do geral para o particular, que implica em construir as categorias a
priori, ou seja, antes mesmo de examinar o corpus dos textos e realizar a
análise, propriamente dita, dos dados, elaboradas a partir dos objetivos do
estudo e que estruturaram a entrevista.
Conforme Moraes (2003) “a escolha de métodos para a categorização
sempre trará junto com ela um conjunto de pressupostos teóricos e
paradigmáticos.” Neste caso, a dedução implica na procura de objetividade e
verificabilidade dos objetivos propostos no estudo, mas com a possibilidade de
emergência de novos objetivos a medida em que a realidade se mostrar
através das entrevistas realizadas. E ainda reafirmando:
O essencial no processo não é sua forma de produção, mas as
possibilidades do conjunto de categorias construído de representar as
informações do corpus, ou seja, de possibilitar uma compreensão
aprofundada dos textos-base da análise e, em conseqüência, dos
fenômenos investigados. (MORAES, 2003, p.198)

Para isso, é importante e necessário que o pesquisador esteja
preparado para abordar e incorporar novos elementos que surgirem durante o
trabalho, possibilitando o uso aprofundado desta metodologia.
ANÁLISE DOS DADOS
CONTEXTO DOS BOLSISTAS
Os estudantes entrevistados se caracterizam por serem quatro mulheres
e um homem, todos cursam a graduação no turno da noite com bolsa integral,
e por estarem na faixa etária de 18 a 25 anos, uma característica que aponta a
efetividade do Programa no atendimento ao Plano Nacional de Educação PNE (2000) que, tem como meta prioritária, que 30% dos jovens brasileiros
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entre 18 e 24 anos estivessem cursando este nível de ensino no Brasil até o
final do ano de 2010.
Todos os entrevistados cursaram toda educação básica em escola
pública, entraram na universidade na primeira vez que fizeram o Exame
Nacional do Ensino Médio - Enem, são os primeiros em sua família nuclear
(pais e irmãos) a cursarem a Educação Superior, três moram na mesma cidade
da IES e dois na região metropolitana.
Segundo dados do Censo da Educação Superior do Ministério da
Educação (MEC, 2015) do número de bolsas ofertados desde a implementação
do ProUni foram ofertadas 70% integral e 30% parcial, 53% para bolsistas do
sexo feminino e 43% para o masculino e 74% dos bolsistas frequentaram o
turno da noite.
TRAJETÓRIAS DE VIDA
Os bolsistas entrevistados apontam uma trajetória de social e escolar de
muito esforço e dedicação, pois fazem parte de famílias, em sua maioria, de
média de quatro pessoas e uma bolsista com oito pessoas na família nuclear.
Apontam

também

que,

desde

muito

cedo

exercem

atividades

remuneradas para auxiliar na renda familiar. E hoje, exercem atividades
remuneradas relacionadas ao curso que frequentam como estágios com seis
horas de trabalho, e dois também exercem atividades como bolsista de
Iniciação Científica, após o estágio.
Argumentam que devido a essa carga de trabalho disponibilizam pouco
tempo para executar as tarefas acadêmicas, bem como, estudar para as
provas. Apontando essa ser a maior dificuldade para um bom desempenho no
curso que frequentam. Estão entre o primeiro e oitavo semestre do curso e,
apenas um, vai concluir a graduação no tempo adequado ao curso afirmam
que quando o desempenho não é bom “trancam” a disciplina em questão, pois,
como bolsistas, não podem reprovar, e por essa questão acabam levando mais
tempo para concluir o curso. Outras dificuldades também foram apontadas,
como vemos na fala do E1: “Tive muitas dificuldades no início do curso para
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acompanhar o ritmo das aulas, é muito conteúdo e pouco tempo para estudar,
além que nossa base escolar é muito diferente da maioria que está aqui.”,
fazendo referência em ter cursado escola pública, inclusive com professores.
Outra característica apontada pelos entrevistados, no âmbito das
dificuldades, é o “choque de realidade social e econômica” (E5), a mesma
relata já ter presenciado, com outros colegas, situações de discriminação por
não terem condições de adquirirem alguns materiais que o curso exigia e que
ouviu de colegas que não se não tinham condições de pagar (os materiais) não
deveriam estar ali.
Essa realidade é encontrada, principalmente, nos cursos com formação
técnica que exigem o uso contínuo de equipamentos e instrumentos para
participar das disciplinas, como fotografia, odontologia, arquitetura, entre
outros.
O PROUNI E SUA EFETIVIDADE NA VISÃO DO BOLSISTA
Constata-se um conhecimento superficial por parte dos usuários do
programa, pois ao serem questionados sobre a construção da política, onde
atribui-se à questões de leitura informativa sobre a política, tempo em que está
em execução, atores e público alvo sendo definido na interpretação do sujeito
pesquisado, todos afirmam que a bolsa se destina “Toda aquela parcela da
população que não tem condições de pagar uma universidade e ao mesmo
tempo não consegue acessar a universidade pública” (E3). Contudo,
descrevem como é a relação, do governo com as Universidades que recebem
alunos do programa, sobre o vínculo financeiro através de isenções fiscais e
sem repasse, propriamente dito, de verba.
Os entrevistados tem, em sua maioria, amigos beneficiários da mesma
política e estão inseridos em turmas com grande percentual de usuários do
Prouni. E que, muitas vezes, se agrupam em trabalhos acadêmicos, pois são
discriminados pelos demais colegas. A entrevistada 4 sugere que a instituição
tivesse um programa com suporte de inclusão para os bolsistas que chegam às
unidades acadêmicas para desenvolver ações de acolhimento e orientação
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junto aos colegas não bolsistas, pois mesmo sendo beneficiários de uma
política do governo investiram para estar ali mas depois se deparam outra
realidade. E afirma: “Indiferente da forma de ingresso, todos são alunos da
universidade, todos tem direito de estar ali, de cursar uma faculdade e o nosso
direito de concluir, também deveria ser o mesmo.” (E5)
Verifica-se através do discurso utilizado pelos interlocutores uma
insatisfação diante da falta de auxílio para a permanência do aluno por parte da
Instituição de Ensino Superior (IES), tal qual percebido também na Política
Pública em si. Quando questionados a respeito de aspectos positivos e
negativos sobre o Prouni, o E3 respondeu: “O ponto positivo é a possibilidade
de quem não tem condições de pagar, conseguir acessar… e ai o ponto
negativo é que a bolsa por si só, não garante que a gente consiga estudar”
fazendo referência ao acesso proporcionado no ensino superior, mas não
necessariamente garantindo que haverá uma qualidade da graduação ou até
mesmo sua conclusão.
Ponderam, também, na narrativa o fato de o investimento público ser
efetuado no setor privado e não nas instituições estatais. No entanto, o nível de
satisfação do usuário para com a política está diretamente relacionado com a
necessidade de pessoas - as quais preenchem os critérios de participação no
Prouni - cursarem um curso superior e por ventura ser o único meio de fazê-lo:
“É o ENEM, é o Prouni que vão abrir as portas da universidade para os
estudantes que antes nunca pensavam em cursar uma faculdade”, afirmou o
E2. Outros, salientam, que com a implementação do programa, aumenta o
número de alunos de baixa renda dentro da universidade mudando sua “cara”
(antes elitista) e ponderam que o acolhimento no meio acadêmico não ocorre
por parte da instituição e sim da “comunidade Prounista”. Nada obstante,
sugerem uma mudança baseada na manutenção da Política com a conexão
entre o acesso e a permanência do beneficiário durante realização de qualquer
curso superior:
“...no sentido de dar as condições de transporte, alimentação e que
existisse um debate mais próximo entre a comunidade de estudantes
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e a universidade para que juntos conseguissem ter medidas que
realmente garantissem a permanência e uma formação de qualidade
para quem é Prounista aqui na instituição” (E4)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos resultados obtidos na análise das entrevistas pode-se
constatar pontos em comum na visão do bolsistas, a saber:
●

Primeiros da família a ingressar em IES (oportunidade única – gera

mudança da trajetória de vida)
●

Cursaram ensino público na educação básica em sua totalidade

●

Nenhum conhecimento sobre origem, atores e formulação do

programa.
●

Descrição do público-alvo similar. (Estudantes de baixa renda

oriundos de escola pública)
● Conhecem

muitos

beneficiários

do

programa.

(Comunidade,

principalmente colegas do mesmo curso de graduação)
● Reconhecem a política como única “chance” de ingresso no Ensino
Superior.
● Facilita o ingresso (“salas lotadas”) - ponto positivo -

dificulta

permanência (“ensino precarizado sem manutenção do bolsista durante a
graduação seguindo dificuldades específicas”), além da existência do
preconceito com os beneficiários pro parte de alguns colegas e até
professores. Existe segregação em sala de aula com alunos bolsistas e não
bolsistas - ponto negativo ● Sugere-se a manutenção da permanência (alimentação/transporte...)
“É o que falta”
● Acolhimento por parte da comunidade docente, não pela IES
No que tange aspectos relacionados à instituição, cabe um olhar mais
atento para esses estudantes e suas especificidades, principalmente no que diz
respeito as dificuldades relatadas aqui e que necessitam de ações que deem
conta do apoio acadêmico, social e econômico do bolsista dentro da
universidade. Pois mesmo já dispondo de uma secretaria específica para
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atendimento desses estudantes, muitos não sabem dos seus reais direitos, ou
muitas vezes, são constrangidos diante de situações discriminatórias.
Todos esses aspectos refletem, diretamente, na permanência do
estudante e é responsabilidade da Instituição que os acolhe, bem como do
governo que desenvolve a política pública afirmativa, de rever, a partir da ótica
dos usuários e articular iniciativas que melhorem a relação ingressantes concluintes, buscando desenvolver ações de melhorias das oportunidades
educacionais desses grupos, garantido a permanência e a conclusão no ensino
superior.
Verifica-se que o programa em análise encaixa-se nos diferentes
contextos do Ciclo de Políticas sendo de essencial importância o olhar sobre o
beneficiário e em como esta representação pode contribuir para a execução
desta política que até então não contempla uma série de fatores para aquilo que não necessariamente fora criada - mas que não menos importante é a
formação de qualidade e em tempo razoável por parte dos bolsistas. É a
influência que pode modificar o texto da política conjuntamente com seus
objetivos e até mesmo sanar efeitos de desigualdades e injustiças que venham
a ser criados.
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AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA E EQUIDADE BUSCA DE INDICADORES
OU APRENDIZAGEM 1
Edite Maria Sudbrack 2
Eixo 1 – Estado e Políticas Educacionais
RESUMO
A Avaliação em Larga Escala apresenta-se como um mecanismo cujo foco define-se pela
prestação de contas à sociedade sobre a aplicação do dinheiro público em relação ao trabalho
desenvolvido pelas instituições escolares e pelo desempenho dos estudantes. A qualidade
alçada ao critério mercadológico tende a valorizar o que pode ser medido, o que pode levar a
secundarização das aprendizagens, do espírito crítico, entre outros aspectos que constituem o
ato pedagógico. Este ensaio de caráter teórico reflete acerca das potencialidades das
avaliações em larga escala serem, de fato, desencadeadoras de novas políticas públicas, o
que impele a refletir sobre seu gérmen de promoção de maior qualidade e equidade da escola
pública. A metodologia orientadora do texto baliza-se pela produção da literatura pesquisada
em nível nacional e internacional, estabelecendo nexos com a realidade vivenciada.
Palavras- chave: Avaliação em larga escala. Equidade. Aprendizagem. Política Educacional

INTRODUÇÃO
O argumento sobre a necessidade de avaliação em todos os níveis da
escolarização ganha escala e relevo nos anos de 1990, face aos novos
padrões internacionais de produtividade e competitividade, bem como para
atender a demanda por mais e melhor escolarização. Deste modo, a expansão
crescente do ensino imputa ao sistema formas de regulação e de
acompanhamento.
Nestas quase duas décadas, os relatos advindos dos dados aferidos via
avaliações em larga escala demostram que as informações continuam vagas
não só em relação aos aspectos quantitativos, mas também referentes à
qualidade da educação escolar. (Prestes e Farias, 2014).
Decorrido o tempo, ainda que indicadores tenham sido produzidos
acerca da avaliação do sistema educativo brasileiro, o desafio da qualidade da

Este texto integra a pesquisa “Avaliação em Larga Escala e a promoção da qualidade
educativa na Educação básica: um estudo na região de abrangência da URI-FW”. Edital
01/2016/ URI- Frederico Westphalen.
2 Doutora em Educação. Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões –
Câmpus de Frederico Westphalen/RS. E-mail: sudbrack@uri.edu.br.
1
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oferta permanece deficitário. Os escores que aferem a qualidade, via de regra,
não captam o contexto mais amplo da educação brasileira em todos os seus
determinantes, não alçando a educação a um dispositivo produtor de maior
equidade. Eis que persistem indicativos de reprovação, evasão e distorção
idade/série. (INEP, 2013).
A narrativa de que a avaliação constitui-se em mecanismo para aferir a
qualidade educativa continua presente na gramática contemporânea. Há que
debater se, de fato, a avaliação tem potencial para promover a qualidade da
educação, no bojo do princípio da equidade (LEITE; FERNANDES, 2014).
Nesta linha de pensamento, faz-se pertinente um estudo acerca dos processos
de avaliação em larga escala no Brasil, com o objetivo de analisar,
especificamente, os impactos e decorrências do Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB) em outras políticas, em especial nas escolas que não
atingiram a média proposta pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP).
O

IDEB

configura-se

como

uma

ferramenta

que

possibilita

o

acompanhamento das metas de qualidade estabelecidas pelo Plano de
Desenvolvimento Educacional (PDE) para a Educação Básica, o qual
estabelece, como propósito, que em 2022 o IDEB do Brasil seja 6,0 – média
que corresponde a um sistema educacional de qualidade comparável ao dos
países desenvolvidos. Segundo o INEP (2013), esta meta deverá ser
alcançada, tendo em vista que cada sistema deve evoluir segundo pontos de
partida distintos, e com esforço maior daqueles que partem em pior situação,
com um objetivo implícito de redução da desigualdade educacional,
promovendo a equidade. Considera-se, pois, que o IDEB assume a função de
condutor de política pública em prol da qualidade da educação (BRASIL, 2013).
Para Dias Sobrinho (2009), tal estado de coisas acaba levando a uma
visão embaçada sobre o ensino e a aprendizagem e empobrecem os objetivos
curriculares, a fim de poder medi-los.
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PROCESSOS DE AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA NO BRASIL: BREVE
CONTEXTUALIZAÇÃO
As empresas contratadas pelo sistema para aplicar tais avaliações são
apenas coadjuvantes do processo e nem sempre têm conhecimento do que
seja um processo avaliativo, desconhecem a realidade de uma escola e
buscam somente dados estatísticos para fazer comparações sobre o
desempenho dos alunos, e assim prestar contas aos agentes financeiros dos
resultados obtidos.
Nessa perspectiva de obtenção de resultados, elaboram provas
homogêneas para todo o país, desconsiderando os conhecimentos culturais e
sociais de cada região e os contextos nos quais se dão os processos
educativos. “A avaliação baseada em provas psicométricas referidas à norma
está desenhada para selecionar e não para incluir” (CASASSUS, 2009, p. 76).
As escolas passam a ter uma autonomia muito mais retórica do que real, sendo
responsabilizadas pelos maus resultados obtidos e o Estado, por sua vez,
ausenta-se das obrigações de protetor e defensor da sociedade civil (COCCO;
SUDBRACK, 2012).
Para Sobrinho (2008, p. 202), esses instrumentos “[...] não são
suficientes para a compreensão de uma realidade tão complexa como a
educação e, se exclusivos, tampouco são instrumentos capazes de levar a
grandes transformações pedagógicas”. Mas ela pode ser “[...] um bem comum
a serviço da formação dos indivíduos para a vida social, do desenvolvimento
institucional e dos projetos do Estado” (idem, p. 205), desde que ajude a
“compreender e melhorar a realização dos processos educativos, cognitivos,
psicossociais, estruturais e organizacionais” (id. p. 205).
No âmbito da avaliação educacional, as polêmicas sobre como avaliar
determinadas características dos alunos e quais seriam as finalidades de seus
resultados contabilizam quase um século de existência. Contudo, sem resolver
esses impasses, desde a década de 1990, um novo elemento se incorpora à
avaliação educacional. Trata-se das chamadas avaliações externas, assim
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denominadas porque são definidas, organizadas e conduzidas por quem não
se encontra no interior das escolas, de certa forma, em contraposição com as
avaliações internas, estas conduzidas por professores. Essas avaliações
externas, tendo em conta sua abrangência, também são denominadas de
Avaliações em Larga Escala, ressaltando sua visibilidade e, em decorrência,
sua face de política pública de educação.
As experiências iniciais de avaliações em larga escala, no Brasil e até
mesmo no exterior, foram justificadas como necessárias para monitorar o
funcionamento de redes de ensino e fornecer subsídios para seus gestores na
formulação de políticas educacionais com dados melhor definidos em termos
dos resultados que, por sua vez, decorreriam das aprendizagens dos alunos.
Não necessariamente essas avaliações tinham como foco cada escola das
redes avaliadas, especialmente nos casos em que se recorria às avaliações
por amostragem.
Deve-se destacar que tais avaliações têm como características, entre
outras, a definição de uma matriz de avaliação, na qual são especificados os
objetos de avaliação e o emprego de provas padronizadas como condição para
que seja possível, quando cabível, comparações baseadas em resultados mais
objetivos.
Cabe considerar o caráter histórico que as Avaliações em Larga Escala
percorreram pós 1990, em virtude da necessidade de analisá-las no contexto
em que se inserem, conforme assinalado por Gatti, Barreto e André (2011, p.
31):
[...] o caráter histórico das políticas educacionais remete, por sua vez,
à necessidade de analisá-las com base no contexto nacional e
internacional em que se inserem, das demandas de diferentes
âmbitos a que procuram responder e da própria evolução das
tradições educativas em que elas são desenhadas e postas em
prática.

Por iniciativa do Ministério da Educação (MEC), no início dos anos 1990
houve a criação do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB)
desdobrado, em 2005, na Avaliação Nacional do Rendimento Escolar
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(ANRESC), denominada Prova Brasil, e na Avaliação Nacional da Educação
Básica (ANEB), que, por sua vez, se articulam, em 2007, com o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).
Com efeito, o debate educacional brasileiro, particularmente envolvendo
o ensino fundamental e o ensino médio, incorporou características marcantes:
as Avaliações em Larga Escala e a qualidade da educação escolar, pois esta
passa a ser considerada, mesmo que sem um consenso na comunidade
educacional, como expressão dos resultados daquelas avaliações.
Para o cálculo do IDEB são incorporadas as taxas de aprovação de
todas as séries de cada uma das etapas - anos iniciais e anos finais do ensino
fundamental e ensino médio - e a proficiência média em leitura e resolução de
problemas dos alunos da última série de cada uma das etapas avaliadas. Para
o ensino fundamental, a participação de escolas públicas na Prova Brasil é
censitária, para alunos e escolas, e para o ensino fundamental de escolas
privadas e de todo o ensino médio é amostral por estratos, sendo que em cada
estado são escolhidas aleatoriamente escolas que representam cada uma das
dependências administrativas - federal, estadual, municipal e privada.
Paralelamente a essa avaliação conduzida pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), identificamos, em muitas redes
estaduais e municipais, iniciativas no sentido de criarem suas próprias
avaliações externas, processo que se intensificou após a criação da Prova
Brasil (BRASIL, 2014).
A Provinha Brasil, um teste padronizado disponibilizado pelo INEP que
pode ser empregado tanto em Avaliação em Larga Escala quanto para um
aluno isoladamente, compreende ainda as usuais situações de avaliação em
sala de aula com vários alunos. Sua elaboração foi justificada em face da
necessidade de os professores disporem de bons instrumentos de avaliação,
justamente em relação a um dos objetos mais salientes do processo
educacional: a proficiência em leitura, considerada um dos desafios escolares
brasileiros.
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Junto com a prova propriamente dita, disponibiliza-se um conjunto de
textos para aplicação e fundamentação teórico-metodológica. Contudo, essa
caracterização, ainda mais na vigência do Pacto Nacional pela Alfabetização
na

Idade

Certa

(PNAIC),

deverá

ser atualizada

pelo mais recente

desdobramento do SAEB, que passa a abarcar a Avaliação Nacional da
Alfabetização (ANA), censitária para escolas públicas e destinada a alunos do
3º ano do ensino fundamental, igualmente com foco em leitura e resolução de
problemas.
Outro exemplo relevante, no que tange às Avaliações em Larga Escala,
é o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que vem ocupando lugar
privilegiado nas políticas educacionais, com fortes indícios de suas influências
no currículo de escolas do ensino médio, somado aos possíveis impactos na
Educação de Jovens e Adultos (EJA), pelo fato de que esse exame incorporou
funções antes destinadas para o ENCCEJA - Exame Nacional de Certificação
de Competências da Educação de Jovens e Adultos (BRASIL, 2014). De igual
forma, o ENEM impacta no ingresso ao ensino superior, substituindo, por
vezes, o vestibular.
Nesta seção, traçou-se uma breve contextualização dos processos de
Avaliação em Larga Escala no Brasil. Na sequencia, reflete-se acerca da
possibilidade de que as Políticas de Avaliação em larga escala sejam indutoras
de outras políticas de educação.
A AVALIAÇÃO PRODUZ POLÍTICAS?
A tese de que a avaliação em larga escala “mede” a qualidade, traz
implicações de grande envergadura. Mais do que construir escores
quantitativos, há que considerar o gargalo de aprendizem já denunciado, o que
remete ao direito de todos e de todas a uma educação de qualidade. A
narrativa de que a avaliação constitui-se em mecanismo para aferir a qualidade
educativa, perpassa a gramática contemporânea, influenciada pelos preceitos
da competitividade, eficácia e eficiência tão caras ao mercado.
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Com efeito, as medidas resultantes dessas avaliações não se
constituem, por si só, em avaliação, pois uma medida indica o quanto se atingiu
numa determinada escala e a avaliação é o julgamento desse resultado em
função de critérios para os quais a interpretação pedagógica é parte
insubstituível do processo avaliativo, que, também, deve levar em consideração
as condições específicas de cada rede e escola (ALAVARSE, 2014).
A polissemia do conceito de qualidade exige reflexões. De forma
equivocada restringe-se o sentido de qualidade apenas aos indicadores
quantitativos. Conforme ensina Gatti (2012), as avaliações em larga escala
constituem-se como a grande política educacional e também de currículo,
redundando em novas políticas de educação, na esteira de maior equidade
educativa.
A busca do ideal de qualidade da escola pública, na partilha dos bens
educativos, merece questionamento. Equivocadamente, por vezes, restringe-se
a qualidade às avaliações externas em larga escala, as quais acentuam muito
mais o caráter regulador do que o potencial de qualidade. Para Barroso (2005,
p. 727), “a atual difusão do termo regulação está associada, em geral, ao
objetivo de consagrar, simbolicamente, um outro estatuto à intervenção do
Estado na condução das políticas públicas”. Originada da doutrina militar,
passando pelo desenvolvimento das teorias dos sistemas, pela área da
economia, a regulação instala-se nos sistemas sociais, produzindo as regras e
as normas.
Para Barroso (2005), há uma transformação na forma de entendimento e
prática da regulação das políticas educacionais, no contexto de reforma e
reestruturação do Estado. O Estado, portanto, regula e avalia, estabelecendo
as grandes linhas de orientação, transferindo aos níveis subnacionais, em
parcerias com setores privados, o “mercado” educativo. A Avaliação em Larga
Escala tem estado muito mais a serviço desta lógica, do que na promoção de
uma educação igualitária e de qualidade para todos.
Nesta conceituação, mais que definir ou estreitar o significado de
qualidade da educação há que alargá-lo, pois impõe considerar a necessidade
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de analisar todo o contexto que envolve a educação, desde as condições
socioeconômicas dos alunos até a formação de seus professores, perpassando
metodologias, estruturas físicas e pedagógicas, entre outras.
Uma possibilidade seria utilizar a formação continuada para possibilitar a
apropriação por parte da comunidade escolar dos processos e dos resultados
das avaliações. De maneira geral, esse tipo de ação envolve os educadores e
os compromete com a melhoria da qualidade da educação. No entanto,
qualidade da educação vai além da formação dos professores ou da avaliação
externa. Qualidade só se alcança no encontro da reflexão dos profissionais de
educação e da vontade política de mudar a realidade circundante.
Ao empreender a crítica à avaliação, seja de âmbito nacional ou
internacional, postula-se que a análise amplie seus espectros, propondo que
tais resultados contribuam para construir políticas de Estado, na direção de
melhor qualidade educativa. É nesta perspectiva que parecia, até o momento, i3
o caminho da avaliação a partir dos programas advindos do baixo IDEB, como,
por exemplo, o Mais Educação, o PNAIC, o Pacto pelo Ensino Médio, entre
outros. “A crítica à avaliação ou a seus resultados não devem se concentrar
apenas na natureza de seus indicadores mas[...] sejam definidos prioridades
educativas.”(Prestes e Freitas, 2014, p.575).
A ampliação do acesso à escola, fruto da era moderna, foi visualizada
como um elemento para consolidar a democracia. O Brasil, embora
tardiamente, tenta percorrer caminhos já trilhados por outros países, no sentido
de maior democratização do processo educativo, seja ampliando vagas,
oferecendo níveis mais elevados de escolarização e implantando o aumento da
jornada escolar, como, por exemplo, através do Mais Educação. Tais
mecanismos não lograram os resultados esperados, ainda persiste o desafio
da qualidade da oferta educativa. Esteban (2008, p.6), alude que: “o sucesso
escolar de todos permanece como um desafio que precisa ser superado para
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que a escala se constitua como um espaço democrático de fato, levando o
discurso de democratização a incorporar outro elemento, o compromisso com a
qualidade”.
A avaliação como indutora da política educacional revela seu
protagonismo, expressa, portanto, sua interferência nas demais políticas em
escala nacional, local ou global.
O salto substantivo exige, segundo Dias Sobrinho (2000), a superação
da simplificação do processo, não o reduzindo a um ato técnico, mas para além
da obsessão da medida, situá-la com potencial político para conduzir a
reflexões e tomadas de decisões.
O risco de que os diferentes atores do processo rejeitem a avaliação,
produz a teatralização, distanciando seu significado e negando às avaliações a
possibilidade de transformação ética e política, com foco na aprendizagem. Sá
(2009) explica que “reconhecer a natureza política da avaliação constitui um
primeiro requisito para frenar certos ímpetos tecnocráticos e gerencialistas que
animam determinadas versões do Estado avaliador.” (p.92).
De forma análoga, entender qualidade como escore quantitativo apenas
é reduzir a avaliação a mero instrumento, subtraindo seu caráter político, ou
conforme Azevedo (2007,p.16), “ as criações sociais são sempre muito mas
complexas do que os instrumentos de que dispomos para as avaliar, resulta
pois que os mecanismos e julgamentos são sempre seletivos e parciais”. Em
outro contexto, traz-se o que Afonso (2005, p.25) remete:
[...] torna-se necessário assumir, desde logo, que a construção de
modelos de democráticos e transparentes de avaliação, prestação de
contas e de responsabilidade (accontability) implica igualmente a
valorização social, cultural e política dos processos de participação,
negociação e justificação e a adaptações de modelos explícitos de
justiça e equidade (social, educacional e avaliativa).

Não se pode negar a necessidade de avaliação, no sentido de
aperfeiçoar o trabalho dos docentes, rever decisões e retomar o planejado,
compreender a realidade da escola. Convindo com Guerra (2002), a avaliação
tem um papel precípuo que é qualificar a prática desenvolvida nas escolas,
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portanto, não pode ser considerada uma

questão menor no decorrer do

processo educativo. O autor prossegue: “o mais importante, a meu ver, não é
avaliar, nem sequer avaliar bem, mas antes pôr a avaliação ao serviço dos
valores educativos e das pessoas que deles mais necessitam”. (2002, p.3).
Na mesma linha de argumentação, Sousa (2003) afirma que:
As avaliações nacionais tanto podem ser um instrumento para que as
escolas, gestores e demais profissionais repensem seu trabalho,
quanto para se efetuar classificações que pouco contribuem para a
melhora da qualidade das escolas. Se a avaliação for concebida
apenas como mecanismo de controle ou se for ignorada, seja pelos
professores, pelos gestores ou pelos responsáveis pela formação de
docentes, pouco contribui para a melhora do ensino.

O sistema nacional “[...] busca nas avaliações externas uma metodologia
que o fotografe sob um ponto de vista amplo, que lhe apreenda certas
características, que lhe desenhe um perfil e que possa ser utilizado para
mobilizar esforços no sentido de seu aperfeiçoamento” (WERLE, 2010, p. 2223). Esse tipo de avaliação não pretende destacar ou particularizar os fazeres
docentes, as condições de trabalho, os recursos disponíveis, nem pretende
mudar o fazer pedagógico.
A avaliação educacional converteu-se na grande política educacional,
expressando seu protagonismo em escalas locais, nacionais ou transnacionais,
alinhada a uma política educativa de um Estado Avaliador. Os resultados
quantitativos de provas homogêneas e estandardizadas não se filiam aos
conceitos de equidade e de direito à educação de qualidade.
Ao refletir acerca dos indicadores homogêneos, os quais revelam
resultados amplos, por vezes, estranhos às realidades locais, exige
dimensionar se tais produtos também podem clamar por uma nova política de
educação, por uma nova ordem social.
Ainda cabe a pergunta, decorrido o tempo de duas décadas, algo mudou
no cenário educacional? O que ainda falta alcançar?
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A avaliação no Brasil, nas últimas duas décadas, insere-se em um
contexto de reformas educacionais de grande envergadura. Tais medidas têm
sido demandadas pela crescente democratização da sociedade brasileira,
pelos clamores da sociedade civil, debates das associações de classe,
pressões externas dos organismos internacionais, entre outros. Nessa
perspectiva, evidencia-se um novo padrão na alocação de recursos financeiros
para a educação, novos modelos de gestão, bem como a ênfase na Avaliação
em Larga Escala, envolvendo Redes e Sistemas de Ensino.
A necessidade de encarar a avaliação, vinculando-a ao desafio da
aprendizagem deriva do esforço de desvinculá-la dos mecanismos de
aprovação ou reprovação e, mais importante, destacar outra finalidade da
avaliação educacional, no que se concentra sua verdadeira dimensão política,
pois numa escola que se pretenda democrática e inclusiva, as práticas
avaliativas deveriam se pautar por garantir que, no limite, todos aprendam tudo.
Ainda mais, quando nos reportamos à educação básica, etapa obrigatória, por
força da lei. A obrigatoriedade, assim fixada, reúne várias razões para que a
ninguém seja dado o direito de ser excluído de conhecimentos considerados
indispensáveis para o acesso a outros direitos.
O que temos observado e vivenciado, nas nossas instituições
escolares, é que cada vez mais as políticas públicas têm sido
propostas com o objetivo de formar pessoas despolitizadas, acríticas
e fáceis de serem manipuladas. Nessa mesma perspectiva, temos
presenciado e participado de avaliações de alunos, de professores e
de instituições, as quais têm exaltado a competitividade, a seleção
dos indivíduos e responsabilizado cada vez mais os docentes pelos
baixos índices de aprendizagem (SUDBRACK; COCCO, 2014, p.
350).

Não se admite que um sistema educacional reprove sistematicamente
seus estudantes, fazendo que grande parte deles abandone a escola antes de
completar a educação básica. Não é desejável, mesmo para aqueles que
concluam essa etapa, que atinjam elevadas pontuações nos exames
padronizados. Um sistema em que os alunos concluem o ensino médio no
período correto não é de interesse, caso eles aprendam muito pouco. Em
suma, um sistema ideal seria aquele no qual todas as crianças e adolescentes
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tivessem acesso à escola, não desperdiçassem tempo com repetências, não
abandonassem os estudos precocemente e, ao final de tudo, aprendessem
(FERNANDES, 2007).
O relevo conferido às avaliações em grande escala repercute na indução
de outras políticas de educação. Os sistemas de ensino são impactados por
diferentes provas e exames, desencadeando efeitos, inclusive, nos currículos
dos diferentes níveis de escolarização. A exigência de avaliação capitaneada
pelos organismos multilaterais que focam nos resultados e indicadores
quantitativos exige reflexão. Mais do que construir escores quantitativos, há
que considerar o gargalo da qualidade da aprendizagem, remetendo ao direito
de todas e todos a uma escola de qualidade, face aos desafios postos pelo
mundo do trabalho e da prática social.
Os pressupostos de que a avaliação seja capaz de aferir a qualidade da
oferta

educacional

constituiu

uma

das

interrogações

deste

ensaio.

Paradoxalmente, a escola que acolhe as classes populares é a que se vê
alcunhada de “baixa qualidade”. A escola pública que é avaliada com escores
insuficientes, no contraponto, preocupa-se com a inclusão, com a diversidade,
com a justiça social. Conforme Prestes e Farias (2014, p. 577) “[...] parece não
existir desacordo sobre a impossibilidade de que os indicadores quantitativos e
homogêneos expressem conceitos qualitativos tais como bem-estar social,
equidade e qualidade da educação”. A narrativa de que a avaliação constitui-se
em mecanismo para aferir a qualidade educativa, continua presente na
gramática contemporânea. Há que debater se, de fato, a avaliação tem
potencial para promover a qualidade da educação, no bojo do princípio da
equidade (LEITE; FERNANDES, 2014). O escopo de propiciar a reflexão sobre
os processos de avaliação em larga escala, protagonizados pelos sistemas de
ensino, bem como produzir conhecimento na área do eixo temático, não se
esgota aqui. Fica o convite a novos olhares.
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VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FRENTE AS PRERROGATIVAS LEGAIS:
A REALIDADE DE SANTA MARIA/RS
Daniele Rorato Sagrillo1
Eixo 1 – Estado e Políticas Educacionais
RESUMO
Este texto versa sobre as políticas educacionais, traduzidas nas prerrogativas legais, no que
tange à temática da valorização do magistério. Objetiva-se analisar a realidade do trabalho dos
profesores municipais de Santa Maria, nos aspectos que envolvem à valorização docente,
relativos à formação, jornada de trabalho, remuneração, plano de carreira, entre outros, a fim
de demonstrar o panorama municipal diante dessas questões. Para tanto, utiliza-se de um
recorte de pesquisa, empregando Métodos Mistos (SAMPIERI et al., 2013), que obteve 312
participantes por meio de questionários e 9 colaboradores através de entrevistas
semiestruturadas (SAGRILLO, 2015). Diante da realidade investigada, constatou-se a
precarização e intensificação do trabalho docente, por envolver a baixa remuneração; a
fragmentação do trabalho do professor; grande número de professores com carga horária
superior às 40h semanais, tendo que dar conta de duas ou mais escolas para cumprir sua
jornada de trabalho; ampliação do quantitativo de tarefas e compromissos dos docentes (LDB
nº 9394/96), sem a devida adequação de sua carga horária para atender a tais demandas,
agravada no contexto municipal, pelo não cumprimento da destinação de 1/3 da jornada de
trabalho para o planejamento e horas-atividades. Apesar da valorização profissional estar
assegurada pela legislação, a mesma não tem se traduzido na prática. Portanto, é um
processo que deve estar associado a uma política de formação continuada, elaborada de forma
democrática e participativa e de modo técnico e responsável, mediante a organização de
consultas, debates e seminários, envolvendo os segmentos organizados da educação de cada
esfera administrativa, bem como da sociedade civil organizada, constituindo-se em requisitos
fundamentais para que o Sistema de Ensino se constitua como tal em suas finalidades e
propostas. Neste processo, a luta do magistério continua na perspectiva de que a legislação
que o favorece como profissional seja cumprida pelos poderes públicos.
Palavras-chave: Políticas Educacionais. Legislação Educacional. Valorização do Magistério.
Trabalho Docente.

INTRODUÇÃO
É importante salientar que as históricas lutas do magistério por
valorização profissional sempre visaram à estruturação da carreira na
perspectiva de melhor desenvolver o seu trabalho no espaço escolar, visto que
promover

a

qualidade

de

ensino,
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fatores,

perpassa
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obrigatoriamente por formação continuada, remuneração e condições de
trabalho adequadas.
O Brasil tem, ao longo de sua história política, evidenciado os interesses
do capital nas propostas educacionais, sem a preocupação com um modelo de
educação que se volte para o desenvolvimento social e a formação do cidadão,
o que se traduz nas políticas de formação e valorização docente. A partir de
uma lógica competitiva, utilitarista e individualista, a desvalorização do
magistério se intensifica, conforme a conjuntura e a posição política de cada
momento histórico brasileiro.
No entanto, a própria UNESCO e OIT em 1966, durante Conferência
Internacional Especial, aprovaram uma Recomendação sobre a situação dos
profissionais do magistério, reconhecendo o papel essencial dos professores
no progresso da educação e a importância do seu contributo para o
desenvolvimento do homem e da sociedade moderna.
O documento da UNESCO, talvez seja, como indica Cunha (2009,
p.148), o mais completo que trata da profissionalização docente, trazendo
vários indicativos:
Ele abarca um compromisso histórico com a formação e o
aperfeiçoamento do pessoal docente, carreira profissional, segurança
no emprego, direitos e obrigações, condições para o ensino de
qualidade, saúde profissional, intercambio docente, remuneração e
seguridade social.

Nas duas últimas décadas, principalmente, alguns avanços passam
pouco a pouco a se efetivar na carreira dos profissionais que atuam nos
sistemas de ensino. Neste cenário, diversas legislações surgiram com o intuito
de promover a valorização dos profissionais da Educação Básica.
A promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a
aprovação do FUNDEF e posterior FUNDEB, a aprovação da Lei do Piso
Nacional de Salário situações estas, entre outras, que priorizam à formação,
carreira e condições de trabalho para os profissionais do magistério (CUNHA,
2009) e, mais recentemente, o que determina o Plano Nacional de Educação
(PNE) – 2014/2024 sobre o tema em pauta.
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Através de um recorte de pesquisa, utilizando Métodos Mistos
(SAMPIERI et al., 2013), que obteve 312 participantes por meio de
questionários e 9 colaboradores através de entrevistas semiestruturadas, com
professores municipais de Santa Maria/RS (SAGRILLO, 2015), foram
analisados aspectos relativos à valorização docente, no que tange à formação,
jornada de trabalho, remuneração, plano de carreira, entre outros, a fim de
demonstrar o panorama municipal diante dessas questões.
Para tanto, analisa Plano Nacional de Educação (Lei Nº 13.005/2014),
Lei Municipal Nº 4.696/03, que estabelece o Plano de Carreira do magistério
público, alicerçadas na Lei do Piso Salarial Profissional Nacional para os
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (Lei Nº 11.738/2008),
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Nº 9.394/1996),
Constituição Federal Brasileira (CF) de 1988, entre outros. Tendo esses
referenciais como base, este texto reflete as condições de formação e
valorização do trabalho docente posta pela legislação.
VALORIZAÇÃO X PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE
De acordo com Romanelli (2005), a preocupação com a educação e
seus profissionais teve impulso com a industrialização após a I Guerra Mundial
e acentuado depois de 1930, acontecimentos que sinalizaram para uma ruptura
com a situação precária da educação no país. Efetivamente, a industrialização
acelerou a migração campo-cidade e, neste contexto, a grande preocupação
do sistema educacional era a expansão das matrículas e a qualificação do
trabalhador para atender ao modelo produtivo.
O mais significativo foi a busca pela escolarização primária o que exigia
investimento em escolas, formação de professores e recursos públicos para
atender as demandas dos novos tempos, condições até então muito precárias
na realidade brasileira quando os interesses pela educação gratuita exigiam
maior participação do poder público na educação do povo.
Efetivamente, a demanda excedente por escolarização primária
colocava grandes desafios ao governo revolucionário de 1930. A Constituição
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de 1934 dedica um capítulo a Educação e Cultura. O Título V – Da Família, Da
educação e Da Cultura, Capítulo II – Da Educação e da Cultura, determina:
Artigo 149 – A educação é declarada como direito de todos, e ‘deve
ser ministrada pelas famílias e pelos poderes públicos’. Artigo 150 –
Competências da União: fixar o Plano Nacional de Educação
orientado para a gratuidade e obrigatoriedade do ensino primário,
‘extensivo aos adultos’, podendo alcançar, também, outros níveis de
ensino; ensino em língua portuguesa; exame de seleção nos
estabelecimentos de ensino em face da demanda superior a sua
capacidade.

Enquanto a educação pública buscava atender a demanda de uma
escolarização insuficiente, especialmente, e, naturalmente, formar professores
para essas necessidades, a educação secundária, tal como aconteceu no
Império e na I República, era absorvida pelas escolas particulares,
principalmente religiosas, com professores não assalariados (MONLEVADE,
2000).
Portanto, houve a expansão de um ensino público de pouca monta,
consequentemente eleva-se o número de professores e há uma desatualização
dos salários, considerando que a massa salarial tendia a manter-se, cabendo a
repartição do mesmo recurso em um quadro crescente de professores.
Segundo Monlevade (2000), o aumento de matrículas exigiu o aumento
do número de professores em ritmo superior ao crescimento de arrecadação de
impostos disponíveis para o pagamento de vencimentos dos mesmos, o que se
refletiu na baixa do salário dos professores. Com isto, a função docente é
comprimida para o regime de 20 horas semanais, permitindo multijornadas ou
multiempregos. Surge um profissional que necessita dar aulas em vários
estabelecimentos educacionais para complementação salarial, submetendo-se
a trabalhar em salas superlotas, em condições precárias.
Esta é uma realidade que vem permeando, ao longo da história de
nosso

país,

a

precarização

do

trabalho

docente

e

a

consequente

desvalorização do profissional da educação.
VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL: A LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL EM
QUESTÃO
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A extraordinária expansão dos sistemas escolares públicos, ocorrida a
partir dos anos 1960, não foi acompanhada da necessária elevação dos
recursos financeiros, o que resultou em progressiva redução de recursos e da
remuneração dos docentes e demais trabalhadores da educação. Esse fato foi
responsável, não só pela perda de qualidade da educação pública brasileira,
como também pela consequente desvalorização de seus profissionais,
especialmente os docentes.
Mais recentemente, as lutas do magistério por valorização profissional
tiveram resposta na Constituição Federal de 1988 que reconheceu a
importância da valorização do magistério público como condição de melhorar a
qualidade da educação brasileira.
No Artigo 206, Inciso V, aponta para a necessidade de incorporar aos
estatutos do magistério alguns princípios, de modo a proporcionar condições
dignas de trabalho e melhor remuneração profissional com piso salarial
profissional determinado nacionalmente com o propósito de reverter o processo
social de desvalorização do professor.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Nº 9.394/96
reforça a importância da valorização do professor vista como necessária para
oferta de uma educação escolar com qualidade:
Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos
profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos
dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:
I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;
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)

Nesta

perspectiva,

foi

criado

o

Fundo

de

Manutenção

e

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério
(FUNDEF), o qual foi ampliado, de modo a atender não apenas o Ensino
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Fundamental, mas a Educação Básica em todas as suas modalidades –
FUNDEB, através da Lei Nº 11.494/07, indicando no Artigo 40 que:
Os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão implantar
Planos de Carreira e remuneração dos profissionais da educação, de
modo a assegurar: I – a remuneração condigna dos profissionais na
educação básica da rede pública; II – integração entre trabalho
individual e a proposta pedagógica da escola; III – a melhoria da
qualidade do ensino aprendizagem. Parágrafo único. Os Planos de
Carreira deverão contemplar capacitação profissional especialmente
voltada à formação continuada com vistas à melhoria da qualidade do
ensino.

Em 2008 é aprovada a Lei do Piso Nacional de Salário do Magistério, Lei
Nº 11.738, promovendo debates e mobilizações a respeito das políticas de
valorização dos profissionais da educação. A lei prevê que:
A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão
elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do
Magistério até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o
cumprimento do piso salarial profissional nacional para os
profissionais do magistério público da educação básica,
conforme disposto no parágrafo único do art.206 da Constituição
Federal (BRASIL, 2008, Art 6º - grifos nossos).

Em 2014, a Lei Nº 13.005 aprova o Plano Nacional de Educação, para o
decênio 2014/2024, enfatizando a formação e a valorização do magistério em
todos os níveis e em todas as esferas governamentais. Nesta perspectiva, três
caminhos foram indicados: a necessidade de uma titulação acadêmica de
qualidade

que

enquadramento

habilite

para

profissional

a

numa

superação
carreira

de
que

provas
supõe

de

ingresso;

estabilidade

e

progressão; a proteção e valorização salarial, através de um piso profissional
para os membros do magistério público (LIRA, 2011).
De acordo com as Diretrizes do PNE 2014/2024 - Art. 2º IX – os
profissionais da educação deverão ser valorizados através de jornada e
condições adequadas de trabalho, reconhecimento social, as quais devem
estar associadas a uma remuneração condigna. Todas essas questões devem
estar propostas no Plano de Carreira. Nesse contexto, cabe avaliar, não só a
importância da qualificação dos profissionais da educação, como também a
ação docente.
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Para Gatti (2013, p.156), a valorização da docência está:
[...] na dependência da valorização da educação básica como um
todo, valorização que está assentada na construção de uma nova
realidade no interior das escolas públicas, um valor que só virá
quando nessas escolas houver outras condições de ambiência e
trabalho. Imagem da educação pública vincula-se à imagem da
docência e vice-versa. Mais ainda, está na dependência, também, de
se atribuir à docência na educação básica uma condição profissional
clara em seus contornos e características, e nas formas de agir
dentro das escolas. Impulsionar essas condições depende de
políticas educacionais mais estruturantes e interdependentes, mas
depende também de movimentos intrarredes escolares e
intraescolas.

A autora aponta para a necessidade da geração de uma conjunção
dialética entre movimentos das políticas em educação e movimentos
pedagógicos

nas

escolas.

Dessa

conjunção

poderá

haver,

inclusive,

desdobramentos nos deslocamentos de sentidos e significados, criando outras
representações sobre o valor da escola pública e dos seus professores.
A REALIDADE DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
É consenso que uma remuneração condigna e uma carreira que valorize
o trabalhador permanentemente, com jornada e condições adequadas de
trabalho e reconhecimento social, constituem elementos importantes para a
sua profissionalização. Cabe, portanto, avaliar não só a importância da
qualificação dos profissionais da educação, como também a fixação de um piso
salarial para o magistério da educação básica e de um plano de carreira e
remuneração para os profissionais da educação.
Composta por 77 escolas municipais, a rede municipal de ensino de
Santa Maria possui 1.192 professores para o atendimento de aproximadamente
18.642 alunos. Neste contexto, evidenciou-se no quesito formação, que 98%
dos professores da rede de ensino municipal possui Ensino Superior em
alguma licenciatura, ou em pedagogia, ou em ambas. Destes, 74% possui
algum tipo de pós-graduação. Assim, percebe-se a consonância, quando da
aprovação da LDB nº 9394/96, que estabelecia prazo de dez anos para os
municípios qualificarem seu quadro de professores que tinham apenas Curso
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Normal. Esta realidade condiz com o que preconiza o PNE 2014/2024,
especialmente nas metas 15 e 16.
É importante ressaltar que um plano de carreira representa uma das
institucionalidades mais relevantes no processo de desenvolvimento e
amadurecimento da política e da qualidade da educação pública. Além disso,
ele retrata a valorização do ensino pela administração local. Observa-se, de
acordo com a Lei Municipal Nº 4.696/03, que estabelece o Plano de Carreira do
magistério público, possui diferenciação por classe (promoção por tempo de
serviço) e nível (habilitação dos professores), tendo como base os contratos de
trabalho de vinte horas.
Outro aspecto a ser considerado no Plano de Carreira é a jornada dos
profissionais. Vale ressaltar que uma carreira de 40 horas, em que o
profissional tenha dedicação exclusiva, tende a ser mais atraente para o
trabalhador e melhor para a administração do sistema de ensino. Além disso,
não há dúvida de que o profissional dedicado exclusivamente a um sistema de
ensino e, preferencialmente, a uma mesma escola, tem melhores condições de
desempenho de suas funções do que aquele que está dividido entre diferentes
sistemas e várias escolas (PRADIME, 2006). Esta medida está posta como
determinação do PNE 2014/2024 que afirma na meta 17, Estratégia. 17.3, a
importância de “implantação gradual do cumprimento da jornada de trabalho
em um único estabelecimento escolar (grifo nosso)”.
Os dados da realidade da rede escolar de Santa Maria identificam
situações que se distanciam destas proposições, pois a pesquisa demonstra
que 46% dos professores trabalham em uma escola, outros 46% em duas
escolas, 7% em três e 1% em quatro escolas. Esse dado desafia os gestores
municipais e as políticas educacionais municipais a adequarem-se à
implantação gradual do cumprimento da jornada de trabalho em um único
estabelecimento escolar, conforme estabelece a estratégia 17.3, da Lei Federal
Nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação
(PNE).
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A situação apresentada poderia impulsionar a realização de concursos
para cargo de professor com dedicação exclusiva, carga horária de 40h e não
mais 20h, ou incentivar em vista do exposto e da progressiva demanda por
escolas

em

turno

integral,

processo

de

migração

dos

profissionais

concursados, que assim desejarem, para um regime de trabalho de 40h.
Dentre os docentes pesquisados, 68% não trabalham em outra rede de
ensino, assim como não exercem outra atividade remunerada (91%), além da
docência, o que indica que mais da metade poderia estar com dedicação a
uma instituição escolar em tempo integral, pois, em conformidade com a
Resolução CNE/CEB Nº 5, de 3 de agosto de 2010, que fixa as Diretrizes
Nacionais para os Planos de Carreira e Remuneração dos Funcionários da
Educação Básica pública, dispõe em seu Art. 4º, Parágrafo VIII – sobre a
jornada de trabalho ser, preferencialmente, em tempo integral de, no máximo,
40 (quarenta) horas semanais para os profissionais da Educação Básica.
Acrescenta, no Parágrafo IX, o incentivo à dedicação exclusiva em um único
local de trabalho.
No que diz respeito à carga horária contratual de trabalho dos
professores no município de Santa Maria, revela-se a superioridade de
profissionais que assumem 40h ou mais em sua jornada de trabalho semanal,
compreendendo 48% dos participantes da pesquisa com 40h, 5% entre a faixa
de 41h e 59h, outros 14% com carga horária acima de 60h, o que revela uma
situação, não só ilegal, mas limitadora de um processo educativo de qualidade.
A ampliação da carga horária implica na melhoria da condição financeira dos
professores, mas, por sua vez em uma limitação para a qualidade do ensino no
sistema educacional e um fator prejudicial à saúde (ASSUNÇÃO; OLIVEIRA,
2009).
A mesma Resolução, através de seu Art. 5º, Incisos XXII, XXIII, XXIV e
XXV, incentiva a remoção de professores entre as unidades escolares, assim
como, os processos de lotação de profissionais provenientes de outras esferas
administrativas. A recepção de profissionais de outras redes públicas, por meio
de permuta ou cessão temporária, inclusive para fins de intercâmbio entre os
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diversos

sistemas,

também

estão

presentes na

Resolução,

podendo

representar outras formas de solucionar a itinerância dos professores,
contribuindo para a qualificação do trabalho desses profissionais.
Sobre os vencimentos do magistério no município de Santa Maria, a Lei
Federal Nº 11.738/2008, ainda não é cumprida. Existem muitas controvérsias
relacionadas aos valores do Piso salarial profissional no que diz respeito ao
entendimento dos gestores municipais, por considerarem que a Prefeitura de
Santa Maria/RS paga além do estipulado pela Lei para um contrato de 20h. No
entanto, vencimento inicial não pode ser confundido com remuneração,
considerando os avanços e promoções ao longo da carreira.
Chama atenção o fato dos docentes terem média de idade próxima aos
49 anos e quase 20 anos de tempo de serviço, denotando a proximidade da
aposentadoria, com repercussão para novos ingressos na carreira, em que
planos estratégicos precisam ser esboçados para que não haja prejuízos dos
anos letivos subsequentes, em virtude da falta de educador.
A realidade municipal, no ano de 2014 e 2015, já apresentava sérios
problemas por ausência de significativo número de docentes na rede de
ensino, fato que ocasionou, pela primeira vez na história de Santa Maria/RS,
um Processo Seletivo Público Simplificado de admissão temporária para o
cargo de professor, destinado a atender vagas de licenças temporárias, em
caráter emergencial e, por prazo determinado.
Conforme prevê a Lei Municipal Nº 4.696/03, de 22 de setembro de
2003, que estabelece o Plano de Carreira do Magistério, o município utiliza-se
do Regime Suplementar de Trabalho para suprir demanda temporária de
professor, nos seguintes casos:
Art 24 [...] I - Suprir licenças de saúde superiores a quinze (15) dias; II
- Suprir afastamentos que não por saúde, superiores a trinta (30)
dias; III - Suprir convênios com escolas particulares filantrópicas; IV Suprir cedência ou afastamento de professores no exercício de
função gratificada; V - Suprir o afastamento de professores no
exercício de Direção e Vice-direção de Escola. Parágrafo único- No
caso de vacância no cargo e inexistência de candidatos habilitados, a
convocação prevista neste parágrafo será feita pelo prazo máximo de
seis (06) meses, devendo a Secretaria de Município da Educação
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comunicar à Secretaria de Município dos Recursos Humanos a
necessidade de realizar Concurso Público nesse período. (SANTA
MARIA, 2003).

No entanto, a totalidade de docentes interessados nessa suplementação
já se encontrava atuando nesta modalidade. Somava-se a isso, o aumento
substancial de afastamentos por motivo de saúde dos docentes. Segundo
informações divulgadas, no primeiro semestre de 2014, 228 docentes estavam
afastados com atestados médicos de licenças saúde, licenças gestantes e
licenças saúde familiar (SANTA MARIA, 2014).
A abertura de vagas em concurso público só ocorreu no início do ano de
2015, passado um ano de grande dificuldade para sanar a falta de professores.
No entanto, apesar da abertura de concurso, dados indicam que o mesmo
possui um déficit de, aproximadamente, 30% no número de vagas, se for
considerado o quantitativo de aposentadorias desde o vencimento do último
processo seletivo (SINPROSM, 2015).
Durante a coleta de dados da pesquisa, percebeu-se nas escolas
diretores, vice-diretores, coordenadores pedagógicos ministrando aula para
preencher a carga horária de disciplinas nas quais não havia docente. O
problema a ser considerado é a duração dessa prática, perpassando longo
período de tempo, na maioria das vezes, sem mencionar o prejuízo na
aprendizagem dos alunos. Em uma situação específica, a coordenadora
pedagógica de uma escola, com formação em pedagogia, supria a ausência de
um professor de língua inglesa, que havia se aposentado, por mais de um mês,
revelando não possuir conhecimento algum do conteúdo que estava
trabalhando. O mesmo aconteceu em relação a outras disciplinas, como
matemática, por exemplo, assumida por mais de 50 dias, por um professor sem
base nesta disciplina, “ocasionando prejuízos para a aprendizagem da criança”,
conforme seu próprio depoimento.
Outro aspecto a ser considerado na realidade estudada, diz respeito ao
não cumprimento da concessão das horas-atividades, garantidas pela Lei
Federal Nº 11.738/08 a qual, determina no Art. 2º § 4: “Na composição da
jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da
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carga horária para o desempenho das atividades de interação com os
educandos”, o que indica uma média de 30% da carga horária para atividades.
A Lei Municipal Nº 4.696/03, por sua vez, determina:
Art. 22 - Os membros do Magistério que exercerem atividades de
regência de classe no Ensino Fundamental, na Educação
Profissional, na Educação Infantil, Especial e de Jovens e Adultos
deverão ter garantido, no mínimo, 20% do seu tempo para horasatividade. § 1º - As horas-atividade são reservadas para estudos,
planejamento e avaliação do trabalho didático, bem como, para
atendimento de reuniões pedagógicas (SANTA MARIA, 2003).

As divergências legais se traduzem nas precárias condições de trabalho
dos professores, evidenciando que não só a Lei do piso salarial é
desconsiderada, como a carga horária para estudos e planejamentos, ficando o
professor distanciado de condições de atualização e participação mais efetiva
na gestão escolar no sentido de favorecer a conquista de uma autonomia para
a instituição que lhe dê uma identidade a partir de sua própria realidade, o que
é um compromisso dos professores de acordo com LDB/1996, Art. 13, pelo
qual, os docentes incumbir-se-ão de:
I - participar da elaboração da proposta pedagógica do
estabelecimento de ensino;
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta
pedagógica do estabelecimento de ensino;
III - zelar pela aprendizagem dos alunos;
IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor
rendimento;
V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de
participar
integralmente
dos
períodos
dedicados
ao
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as
famílias e a comunidade. (grifos nossos).

É importante salientar que o projeto pedagógico advém de um processo
de

descentralização

de

poder

instituído

pelas

políticas

públicas

contemporâneas e se constitui na principal responsabilidade das instituições
educativas que, transformando a escola num espaço representativo dos
interesses da coletividade, possa construir sua autonomia. Por conseguinte,
entende-se que esse é um compromisso da comunidade educacional envolvida
na gestão escolar, na qual se insere naturalmente e positivamente o docente,
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no sentido de construção de uma instituição que atenda às necessidades
sociais e culturais locais.
Nesta

perspectiva,

há

a

necessidade

de

uma

reorganização

administrativo-pedagógica da escola em que, superando a estrutura tayloristafordista, ainda muito presente nas organizações escolares, se construa a
cultura da participação, a cultura de decisões coletivas e, neste aspecto, faz-se
mister uma formação permanente dos profissionais da educação. Pressupõese, assim, uma coletividade escolar politicamente preparada para a
participação, convicta de que o processo ensino-aprendizagem está na ação
dos profissionais da educação, na participação dos educandos na proposta da
escola, na inserção da comunidade nos assuntos da instituição e na construção
de projetos que indiquem que a escola se insere num contexto mais amplo a
partir de uma conjuntura social, política e cultural.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da realidade investigada, constata-se na contramão dos preceitos
legais para a valorização profissional, mas na lógica das mudanças do mundo
do trabalho, a precarização e intensificação do trabalho docente, por envolver a
baixa remuneração; a fragmentação do trabalho do professor; grande número
de professores com carga horária superior às 40h semanais, tendo que dar
conta de duas ou mais escolas para cumprir sua jornada de trabalho;
ampliação do quantitativo de tarefas e compromissos dos docentes (LDB Nº
9394/96), sem a devida adequação de sua carga horária para atender a tais
demandas, agravada no contexto municipal, pelo não cumprimento da
destinação de 1/3 da jornada de trabalho para o planejamento e horasatividades.
Esta realidade não é exclusiva de Santa Maria/RS, pois, apesar da
legislação vigente assegurar a prioridade das ações de valorização do docente,
os estudos sobre os efeitos das reformas na política educacional brasileira têm
apontado para a intensificação do trabalho do professor e a ampliação das
suas funções, num processo de desvalorização e precarização do seu trabalho.
362

Demonstram também, que parâmetros educacionais continuam a ser
estabelecidos, de forma concentrada, mas com descentralização da gestão
administrativa, o que mascara a heteronomia do trabalho docente, através do
apelo a um maior compromisso e envolvimento dos segmentos educacionais
(MANCEBO, 2007).
O trabalho docente encontra-se numa dinâmica de expectativa social,
em que se espera dele “preparo, formação e estímulo [...] para exercer o pleno
domínio da sala de aula e para responder às exigências que chegam à escola
no grau de diversidade que apresentam e na urgência que reclamam”
(ASSUNÇÃO; OLIVEIRA, 2009, p.355), frente a um contexto em que se
encontram de ter de eleger o que “consideram central e o que pode ficar em
segundo plano diante de um contexto de sobrecarga e hipersolicitação, cujas
fontes estão nas infindáveis e crescentes demandas que lhes chegam dia após
dia” (Ibid, p.367).
Nos limites de espaço de construção deste texto, a discussão acerca da
valorização do professor da Rede municipal de ensino de Santa Maria/RS, foi
tratada como uma particularidade, entre tantas outras necessárias à discussão
da temática. No entanto, é evidente que apesar da valorização profissional
estar assegurada pela legislação, a mesma não tem se traduzido na prática,
revelando os descaminhos para uma possível construção.
A valorização dos docentes, portanto, é um processo que deve estar
associado a uma política de formação continuada, elaborada de forma
democrática e participativa e de modo técnico e responsável, mediante a
organização de consultas, debates e seminários, envolvendo os segmentos
organizados da educação de cada esfera administrativa, bem como da
sociedade civil organizada. Portanto, são requisitos fundamentais para que o
Sistema de Ensino se constitua como tal em suas finalidades e propostas.
Sem professores qualificados, conhecedores das políticas públicas e
devidamente valorizados, participantes da gestão escolar em termos
administrativos e pedagógicos, numa perspectiva democrática, não haverá
mudanças na educação. Neste processo, a luta do magistério continua na
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perspectiva de que a legislação que o favorece como profissional seja
efetivamente cumprida.
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O CAMINHO ENTRE O BACHARELADO E A PROFISSÃO DOCENTE
Cristiane Berenice Caraveta dos Santos1
Prof. Claudemir de Quadros2
Eixo 1 – Estado e Politicas Públicas Educacionais
RESUMO
O presente artigo representa um fragmento de dissertação de mestrado do Programa de Pós
Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, curso de Mestrado em Educação
Profissional e Tecnológica do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria (CTISM), tendo por
objetivo configurar as percepções dos egressos do Programa Especial de Graduação de
Formação de Professores para Educação Profissional e Tecnológica (PEG) sobre sua
formação pedagógica. Pesquisa realizada por meio de estudo de caso, utilizando um
questionário semiestruturado online como instrumento de coleta de dados. A análise de
conteúdo foi o tratamento escolhido para submeter às informações obtidas. Os resultados até o
momento apontam para um perfil de egressos, a motivação para o curso do programa, e segue
buscando identificar as metodologias e tecnologias utilizadas, e como a formação recebida
reflete nas práticas dos egressos.
Palavras-chave: Educação Profissional. Política Pública Educacional. Profissão Docente.

INTRODUÇÃO
Todos os dias surgem novas ideias, novas tecnologias, novas
profissões, numa velocidade surpreendente, que vão exigir novas habilidades,
novas competências. Neste contexto o ponto em comum materializa-se na
figura do professor, profissão antiga, alvo de inúmeros estudos, campo de
resistências e questionamentos.
O oficio docente novamente voltou ao palco das discussões a partir da
promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/96, que
estabeleceu diretrizes gerais para a educação. No que tange a educação
profissional, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) a define como a
modalidade de ensino vinculada a diferentes formas de educação, a ciência, a
tecnologia e ao trabalho.
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Apresentadora do trabalho. Mestranda em Educação do Programa de Pós-Graduação em
Educação Profissional e Tecnológica do Centro de Educação – UFSM. E-mail:
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2 Orientador. Doutor em Educação. Professor do Departamento de Administração Escolar do
Centro de Educação – UFSM. E-mail: claudemirdequadros@gmail.com
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Todo interesse pela educação profissional, não foi ocasional, foi sendo
construído por meio da influência e orientações na elaboração de políticas
públicas educacionais, de instituições internacionais como: Organizações das
Nações Unidas (ONU), Banco Mundial (BM), Organização das Nações Unidas
para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), entre outras.
A

partir

dessas

orientações,

diferentes

programas

e

ações

governamentais foram gerados, e impulsionaram a educação profissional e
tecnológica (EPT), através da expansão da Rede Federal, trazendo novas
expectativas a uma grande quantidade de jovens e adultos, com relação a sua
entrada no mundo do trabalho, diante da capacitação profissional por meio de
cursos profissionalizantes.
Diante deste contexto emerge uma nova demanda: o aumento de
professores para atuarem na EPT. A formação desse profissional exige
habilidades específicas, ao mesmo tempo em que, comporta as mesmas
preocupações e incertezas da formação tradicional de professores.
Para dar conta dessa demanda, a Universidade Federal de Santa Maria,
por meio de iniciativas do Centro de Educação (CE), Centro de Ciências Rurais
(CCR), e Colégio Técnico Industrial (CTISM), desenvolveu o curso de formação
pedagógica, denominado Programa especial de formação de professores para
a educação profissional. Curso que funciona desde 2009, junto ao CE, com
duração de um ano e meio, destina-se a bacharéis e tecnólogos que
pretendem atuar ou que já atuam com o ensino profissionalizante, e já formou
inúmeras turmas.
Embasado nessas informações, o objetivo do estudo é descobrir quais
são as percepções dos egressos, do período de 2010 a 2015, à respeito da
formação pedagógica recebida, uma vez que transitaram da posição de
bacharéis e tecnólogos para docentes, objetivando especificamente identificar
seu perfil, buscar informações sobre suas ações no exercício da docência.
Para alcançar esse objetivo empregou-se a metodologia de estudo caso,
utilizando como instrumento um questionário online semiestruturado.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A educação profissional é uma modalidade que possui algumas
particularidades bem específicas, embora seu início não tenha tido um dos
motivos mais nobres, uma vez fora direcionada em seus primórdios a classe
dos chamados “pobres e desvalidos”, que eram vistos como um entrave à
sociedade, e era preciso que se estes se mantivessem ocupados, ao invés de
estar pedindo esmolas nas ruas, seu cunho inicial era de uma política
assistencialista (Manfredi, 2002, p.76).
Após muitas mudanças, impostas por diferentes políticas públicas, que
expressam desde anos de esquecimento, resgaste, discussão, e novo enfoque,
a educação profissional aos poucos foi ganhando outros contornos como
política pública. A mudança começou a emergir nos anos noventa, com a
promulgação da LDB 9.394/96, que tinha intuito de promover uma
modernização na politicas publicas educacionais. Corroborando com essa
pauta Passos e Novicki (2013) afirmam que:
No que tange a legislação educacional, a Lei 9.394/96 (LDB) entre
outros aspectos dedicou um capítulo inteiro a EP, objetivando a
modernização dessa modalidade no país, de modo que os egressos
possam acompanhar o avanço tecnológico e atendem às demandas
do mercado de trabalho, as quais exigem flexibilidade, qualidade,
produtividade. Em outras palavras, essa modernização devera
conduzir ao permanente desenvolvimento a vida produtiva os alunos
egressos de ensino fundamental, médio e superior, bem como o
trabalhador em geral, jovem e adulto, independentemente do tipo de
escolaridade alcançada. (Passos e Novicki, 2013, p. 2).

Conceitualmente a educação profissional pode ser entendida como
“modalidade de educação que está vinculada a diferentes formas de educação,
a ciência, a tecnologia e ao trabalho (Brasil, 2000)”.
A ligação com esses diferentes eixos, faz com que a educação
profissional seja vista sobre diferentes perspectivas: a educativa, estratégica.
De encontro a essa percepção Manfredi (2002) destaca que a educação
profissional:
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Como política pública, é parte de um projeto nacional de
desenvolvimento econômico e tecnológico sustentado, que se articula
a outras políticas de trabalho, emprego e geração e renda. (Manfredi,
2002, p.116).

Cabe destacar que a dimensão estratégica da educação profissional se
dá no sentido de promover o desenvolvimento econômico e social, enquanto
que a função educativa se refere ao aprender não apenas técnicas, mas
aprender a utilizar de modo analítico as novas tecnologias e processos.
Dale (2004) aponta para um movimento global, que passou de certo
modo a “padronizar” as políticas públicas educacionais por meio de ações de
instituições internacionais. Este movimento pode ser percebido não apenas nas
áreas educacionais, como nas áreas políticas, econômicas e também sociais,
sendo conhecido como globalização.
Nessa conjuntura a educação profissional passou a ser o centro das
atenções a partir do envolvimento de diferentes instituições internacionais
como a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a
Organização

das

Nações

Unidas

(ONU),

UNESCO,

Banco

Mundial,

Comunidade Europeia, entre outras. Essas instituições promoveram além de
debates, produziram relatórios e índices que são usados na constituição de
diferentes politicas publicas educacionais. Tendo cada uma dela um papel bem
definido. O exemplo disso tem-se recomendações como a destacada pela
OCDE (2015, p.4)3 sobre a importância da educação profissional e os
caminhos que deveriam ser observados no intuito de “expandir ainda mais os
programas de educação profissional e tecnológica para aliviar a escassez de
profissionais técnicos”.
Akkari (2011) salienta que as políticas educacionais se constituem uma
boa vitrine aos governos, configurando sua posição estratégica. Segundo o
autor, são quatro os componentes que as políticas educacionais abrangem:
legislação, financiamentos, controle da execução, relações com a economia e a
sociedade civil.

3

Relatório da OCDE – Perspectivas Econômicas para a América Latina 2015.
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Pelo exposto, evidenciam-se as seguintes leis e decretos, como
destaques na formatação atual do ensino profissionalizante:
1.

LDB 9.394/96: Estabelecendo diretrizes gerais para formação de

professores, e englobando os professores de disciplinas específicas.
2.

Decreto 2.208,97: Sobre diversos ângulos, controverso, pois

desvinculou a educação profissional da educação básica, trouxe à cena, novos
protagonistas para a sala de aula. O cenário foi amenizado com a promulgação
do Decreto nº 2/97, que dispôs sobre os cursos de formatação pedagógica,
acrescentado novos direcionamentos ao trabalho do professor na educação
profissional.
3.

Decreto 5.154/04: Reestabeleceu a vinculação do ensino médio com

a educação profissional; configurou o ensino técnico em três modalidadesconcomitante, integrado e subsequente.
Em épocas distintas, houve a implantação de diferentes ações e
programas que se sobressaíram e compuseram o delineamento da EPT:
a) Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador (PLANFOR4):
Implantado em todo o país em 1996, sob direção do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE), que objetivava fornecer qualificação
aos trabalhadores.
b) Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP5): Que
objetivava a expansão e melhorias da infraestrutura, capacitação
de técnicos e docentes e adequação de currículo;
c) Programa Nacional de acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(PRONATEC6): Criado em 2011, pela Lei 12.513/11, objetivava a
ampliação da oferta de cursos de educação profissional e
tecnológica aos jovens, trabalhadores e beneficiários de programas
de transferência de renda.

4

Sobre PLANFOR ver: http://www.scielo.br/pdf/spp/v18n4/a06v18n4.pdf.
Sobre o PROEP ver: http://revista.fct.unesp.br/index.php/Nuances/article/view/412.
6 Sobre PRONATEC ver: http://portal.mec.gov.br/pronatec
5
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Com o acesso mais democratizado, com o crescimento e expansão da
Rede Federal, por meio da criação novas instituições, e a implantação de
novos cursos por todo o território nacional, uma nova demanda se constituiu: a
necessidade de formação de novos professores habilitados para atuar com a
educação profissional e tecnológica. A profissão docente entra novamente no
foco das discussões.
PROFISSÃO DOCENTE
Caracterizada principalmente por sua complexidade (Nòvoa, 2009;
Zabalza, 2004), a profissão docente, necessita de um conjunto de saberes
mínimo para ser exercida, e comporta inúmeras definições. Sendo associada
inicialmente a vocação, imagem que perdurou por um longo tempo,
recentemente vem alcançando um novo olhar, como ressalta Tardif e Lessard
(2013):
Durante as últimas décadas, no contexto da generalização e de
massificação da educação, e por extensão no quadro da
burocratização dos sistemas educativos, o sindicalismo docente e as
associações profissionais insistiram, com razão, para que o ensino
fosse reconhecido como um ofício e os docentes, na qualidade de
trabalhadores qualificados, fossem convenientemente tratados pelo
seu empregador, nos planos material, social e simbólico. (Tardif e
Lessard, 2013, p.255)

O relatório da UNESCO7 (2010) aponta recomendações acerca da
formação de professores, quer inicial ou contínua, como: atualização e
aperfeiçoamento dos conhecimentos e técnicas; que seja estimulante ao
questionamento e análise de diferentes hipóteses; que favoreça o contato com
professores experientes e com pesquisadores, formar especialmente nas áreas
de ciências e tecnologia.

7

Relatório da UNESCO elaborado pela Comissão Internacional sobre Educação para o Séc.

XXI
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Entre os pesquisadores do assunto, embora existam conceitos
diferentes, o consenso converge no sentido de que a formação se segue
durante a vida. Neste contexto, Rodrigues e Esteves (1992) ressaltam que:
Acresce ainda o facto de, geralmente se conceber a formação dos
professores como um fim em si mesmo, ao invés de uma concepção
sistémica, que privilegie o seu carácter instrumental e estratégico,
integrando-a como subsistema do sistema educativo. (Rodrigues e
Esteves, 1992, p.40)

Na perspectiva de Garcia (1999, p.19), “o conceito de formação é
complexo, múltiplo, possui uma função social de transmissão de saberes, de
saber fazer, saber ser”. Segundo o autor, envolve um processo de
desenvolvimento pessoal por meio das experiências vivenciadas.
Neste sentido, pelas diretrizes curriculares nacionais para educação
básica, buscou-se nortear o que se espera dos cursos de formação, quais os
conceitos e pressupostos que devem ser utilizados para assegurar no âmbito
da formação de professores.
Entendida como uma profissão, a docência necessita assegurar que as
pessoas que a exerçam tenham um domínio da ciência, técnica e arte da
mesma, configurando uma competência profissional. Assim, pode-se afirmar
que a formação de professores:
Representa senão outra dimensão do ensino como atividade
intencional, que se desenvolve para contribuir para profissionalização
dos sujeitos, encarregados de educar as novas gerações. Entendida
como tal, representa um encontro entre pessoas adultas, uma
interação entre o formador e formando, com uma intenção de
mudança, desenvolvida, num contexto organizado e institucional mais
ou menos delimitado. (Garcia, 1999, p. 22)

Neste sentido, a definição descrita no parágrafo 1º do art. 2º da
resolução CNE/CP n. 02/2015, apresenta a docência enquanto um processo
pedagógico intencional e metódico, que envolve conhecimentos específicos e
pedagógicos.
Essas
necessárias

diretrizes
ao

também

professor,

tais

elencam
como:

as
estar

habilidades
integrado

profissionais
e

possuir

interdisciplinaridade, ser construtor do conhecimento, pesquisador, e valorizar a
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extensão, promotor de dinâmicas pedagógicas e facilitador da aprendizagem,
utilizar as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), promover a
reflexão crítica sobre diferentes linguagens e seus processos de construção,
promover a educação inclusiva.
Garcia (1999) argumenta que a formação de professores é um processo
sistemático e organizado, que envolve diversas estratégias, metodologias e
modelos consolidados e no qual os professores aprendem e desenvolvem sua
competência profissional, servindo tanto aos sujeitos que querem se tornar
professores, quanto aos que já atuam no ensino há um determinado tempo.
Referente a formação pedagógica para a educação profissional e
tecnológica, a temática foi abordada pela Resolução CNE nº 2/97, que
regulamentou o Decreto 2.208/97, estabelecendo os programas e cursos
especiais de graduação pedagógicas.
Abrangendo os mesmos questionamentos da formação docente em
geral, embora inclua algumas particularidades, como a relação com o mundo
do trabalho, e exija um profissional com perfil mais elevado, apto a enfrentar os
desafios organizacionais e as mudanças tecnológicos.

Neste sentido,

Machado (2008) destaca que:
São novas demandas à construção e reestruturação dos saberes e
conhecimentos fundamentais à análise, reflexão e intervenções
críticas e criativas na atividade do trabalho. (Machado, 2008, p.15)

Convém que a formação dos docentes do ensino profissionalizante
envolva saberes específicos da área de formação, métodos de ensino e
aprendizagem, assim como atitudes conduzam às descobertas, invenções e
resoluções de problemas. Nóvoa (2009) e Roldão (2007) ressaltam que a
docência não se resume a uma transferência de conhecimento, mas, além
disso, envolvem a criação da possibilidade de elaboração de conhecimentos
por parte dos estudantes.
Em vista de todas as exigências que envolvem a formação do professor
para o ensino profissionalizante surge o Programa de especial de graduação
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de formação de professores para educação profissional da Universidade
Federal de Santa Maria.
FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
O Programa Especial de Formação de Professores para a Educação
Profissional (PEG) é mantido pela UFSM e funciona junto ao Centro de
Educação. Proposto pelo Centro de Ciências Rurais (CCR), Colégio Técnico
Industrial (CTISM), Colégio Politécnico e o Centro de Educação, o argumento
básico para a sua criação, em 2009, foi necessidade indicada pela LDB de que
a formação dos professores para atuar na educação básica devia ser feita em
nível superior, em curso de licenciatura.
O PEG tem por objetivo promover a formação de professores com a
capacidade de atuar no ensino das disciplinas técnicas da educação
profissional, nas diferentes modalidades de ensino, em espaços escolares e
não escolares na área da educação profissional, como professor pesquisador
da educação profissional, ou seja, aquele que pesquisa sobre como se ensina
e como se aprende os conteúdos da formação profissional (PPC, 2015).
A regulamentação dos programas especiais, assim como o PEG, está
respaldada nos seguintes documentos: resolução CNE/CEB n. 2/97, resolução
CNE/CES n. 1 de 27 de janeiro de 1999; resolução CNE/CP n. 1 de 18 de
fevereiro de 2002; lei n. 11.741 de 16 de julho de 2008; decreto n. 5.154 de 23
de julho de 2004; decreto n. 5622 de 19 de dezembro de 2005; parecer CNE n.
05/2006 e parecer n. 9/2007, cuja proposta de resolução aguarda
homologação.
O curso tem duração de um ano e meio, e possibilita a atuação
profissional em escolas de educação profissional, públicas e particulares,
Organizações não governamentais, sindicatos, em programas ou cursos de
ensino profissionalizante de nível médio. Procura desenvolver profissionais
com perfil ético e compromissado; competentes no uso de novas metodologias,
novas tecnologias, e estratégias; promotores da pesquisa, cooperativos e
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mediadores; capazes de apropriarem-se dos saberes pedagógicos necessários
a docência.
METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido por meio de estudo de caso, metodologia
empregada por diferentes áreas como, por exemplo, sociologia, ciência política,
antropologia, administração entre outras. Na perspectiva de Yin (2001):
O estudo de caso permite uma investigação para se preservar as
características holísticas e significativas dos eventos da vida real –
tais como ciclos de vida individuais, processos organizacionais e
administrativos, mudanças ocorridas em regiões urbanas, relações
internacionais e a maturação de alguns setores. (YIN, 2001, p.21)

O método permite misturar evidencias qualitativas e quantitativas, indo
além de uma pesquisa apenas qualitativa, podendo ser utilizado quando
existem mais um conjunto possível de resultados. (YIN, 2015, p.20).
Todo o processo de pesquisa envolve diversos movimentos em
diferentes etapas, por vezes se faz necessário, pausas e releituras, para então
dar prosseguimento a etapa seguinte. O planejamento, as leituras e
organização do referencial teórico possibilitaram a fluência de ideias que
culminaram na produção do questionário semiestruturado.
Primeiramente, solicitou-se a secretaria do curso, os dados dos
egressos no período compreendido entre 2010 a 2015, para envio dos
questionários, conforme a mesma, quantidade aproximada era de 1200
egressos. Em seguida, após alguns testes selecionou-se a plataforma pela qual
o questionário semiestruturado seria enviado aos egressos, verificou-se que
plataforma Google Forms seria a mais adequada devida sua interface clara,
seu uso mais acessível, fornecer gráficos e dados já quantificados. Escolhida a
plataforma, as questões elaboradas foram revisadas, e enviadas, totalizando
novecentos e sessenta e um e-mails validos.
As respostas recebidas totalizaram uma amostra de cento e oitenta e
dois questionários, salvos na nuvem e em dispositivo portátil para evitar
qualquer perda de dados. A próxima etapa consistiu em separar os
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questionários conforme os critérios de inclusão e exclusão, visando atender os
objetivos propostos anteriormente.
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
Os dados coletados foram submetidos à análise de conteúdo de Bardin,
por ser uma metodologia que combina a análise qualitativa quanto a análise
quantitativa. Na visão de Bardin (1977) a analise de conteúdo pode ser definida
como:
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando
obter, por procedimento, sistemáticos e objetivos, de descrição do
conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. (BARDIN,
1977, p. 42)

Seu foco direciona-se a compreensão do que o individuo quis expressar
através de seu pensamento, de maneira clara e transparente, considerando a
presença ou a ausência de certas características, assim como a frequência
com que ocorrem (Caregnato; Mutti, 2006).
Para realização da análise de conteúdo seguiu-se as fases escritos por
Campos (2004):
✓ Primeira fase denominada como Fase de leituras flutuantes ou
de pré-exploração.
✓ Segunda fase: Triagem - Separação dos trechos, palavras,
frases e sentenças que vão de encontro aos objetivos.
✓ Terceira fase: Classificação dos dados em categorias e
subcategorias
✓ Quarta fase: Análise e interpretação dos dados.
Após a triagem dos questionários, os questionários foram classificados
em categorias e submetidos à análise e interpretação dos dados e
encontrando-se em fase de conclusão.

376

ANÁLISE DOS RESULTADOS
A análise dos dados desenvolvida até o momento demonstra que o perfil
do aluno que procura o curso apresenta as seguintes características:
compõem-se de um público em sua maioria, feminino, oriundo das mais
diversas áreas, porém com a predominância da área das Ciências Rurais e das
Exatas, a faixa etária predominante compreende-se entre os 30 e 35 anos.
Quanto ao espaço onde exerceram à docência, os egressos em sua
maioria atuaram ou atua em escolas técnicas públicas, não havendo nenhuma
menção a outros espaços, como ONGs ou sindicatos ou cursos de formação
inicial ou continuada.
O exercício da docência implica em transpor etapas, é um conjunto de
descobertas, estruturação e crescimento pessoal, como aponta Garcia (1999)
endossado pelos estudos de Hubberman (2002), que apontam que o professor
enfrenta situações diversas e muitas vezes inesperadas. No que se refere à
permanência na docência, grande parte desses egressos continua atuando na
docência, cerca de 25% preferiu seguir outra carreira, pelos mais variados
motivos.
Outra categoria selecionada refere-se à motivação, reportando aos
estudos de Todorov e Moreira (2005, p.120), pode destacar dentre outras
definições que a motivação “é uma força interna que nos leva a agir”, visto isto,
os resultados obtidos demonstram as razões que impulsionaram os egressos a
buscarem o curso, foi em primeiro lugar a vontade de tornar-se docente,
seguida da ideia de incrementar o currículo, e também da aprovação em
concurso público.
A pesquisa segue analisando dados, no intuito de descrever as
metodologias aplicadas pelos egressos, como também as tecnologias e
recursos utilizados em sala, e entender como o curso reflete-se na pratica
docente dos egressos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Historicamente, a formação de professores para educação profissional e
tecnológica, esteve relegada ao segundo plano. Situação evidenciada pela
maneira como as políticas públicas educacionais para o setor eram formuladas,
em geral, com caráter emergencial, visando suprir uma exigência do mundo do
trabalho.
Uma nova configuração foi se formando nos últimos tempos, colocando
a formação dos professores para atuarem na EPT como uma pauta importante
e necessária. Cursos de formação pedagógica como o PEG, promovem uma
capacitação pertinente aos desafios que serão enfrentados por seus egressos.
Os dados da pesquisa analisados até o momento apontam para um
perfil de egressos que desejam estar em sala de aula, e foram em busca de
aprender como se tornar um bom professor. Procura encabeçada em sua
maioria pelo público feminino, essencialmente jovem transitando para
maturidade, procurando estabilidade, e atuante em instituição pública e que
acredita ter acertado na escolha da profissão.
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Eixo 1 – Estado e Políticas Educacionais
RESUMO
Este trabalho é um recorte da monografia do Curso de Especialização em Gestão Educacional
da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), que enfatizou a educação em tempo integral
em uma Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI), localizada no interior do Rio Grande do
Sul (RS), na cidade de Santa Maria. O objetivo foi compreender a proposta educativa realizada
para as crianças que permanecem em turno de tempo integral na escola. A metodologia
utilizada foi a pesquisa qualitativa e a coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas
semiestruturadas, com o intuito de investigar a organização do trabalho docente nas turmas de
crianças que estão em tempo integral na escola, bem como o trabalho realizado pela equipe
gestora escolar, buscando compreender o entendimento do turno integral. Como resultados,
evidenciamos na comunidade escolar, principalmente na necessidade familiar a importância da
criação de mais turmas de turno integral na escola para as demais as crianças. Destacamos
que mesmo com o aumento do número de instituições no Município para atender as crianças
de zero a cinco anos, nem todas as turmas têm turno integral, a maioria das turmas ofertadas
são de apenas um turno. Sendo assim, concluímos que poderiam ser implementadas mais
turmas de tempo integral e melhorar a qualidade no atendimento às necessidades da
população do município. Porém, essa é uma luta longa e muito árdua da sociedade em prol da
garantia do direito ao acesso das crianças na escola em Turno Integral.
Palavras-chave: Educação em Tempo Integral. Educação Infantil. Gestão Escolar. Políticas
Públicas.

INTRODUÇÃO
Este trabalho é um recorte da monografia do Curso de Especialização
em Gestão Educacional da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), que
enfatizou a educação em tempo integral em uma Escola Municipal de
Educação Infantil (EMEI), localizada no interior do Rio Grande do Sul (RS), na
cidade de Santa Maria. O objetivo foi compreender a proposta educativa
realizada para as crianças que permanecem em turno de tempo integral.
1
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Assim, a questão problema é: Qual a proposta de trabalho para as
crianças que frequentam o tempo integral na escola de educação infantil?
Com esta investigação buscou-se conhecer as diferentes concepções
acerca da turma de tempo integral e a prática pedagógica planejada para as
crianças.
A EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E AS POLÍTICAS PÚBLICAS
Há muito tempo que a educação de tempo integral é uma luta da
sociedade civil, que precisa de espaços escolares qualificados que possam
atender a infância enquanto seus responsáveis estão trabalhando. Com a
intenção de contextualizar essa oferta educativa, buscamos fundamento no Art.
34 da LDB, no qual a jornada escolar é considerada como o período em que a
criança está sob responsabilidade da escola, sendo progressivamente
ampliado o período de permanência na escola. Desta forma, o tempo e o
espaço constituem a educação integral das crianças, cada uma com o seu
momento de aprendizagem e interação, onde estes proporcionam a
integralidade.
Educação integral, uma educação que promove o desenvolvimento
da criança e do adolescente em suas múltiplas dimensões,
considerando o corpo, a mente e a vida social, no sentido da
construção da cidadania, do sujeito autônomo, crítico e participativo
(BRASIL, 2009, p. 19).
Com base em dados da Secretaria da Educação 4, as escolas de
ensino fundamental que oferecem turmas de tempo integral viabilizam
educação de qualidade no turno regular, oficinas pedagógicas no
turno inverso, profissionais capacitados e materiais didáticos, cada
criança recebe no mínimo três refeições diárias, garantindo melhores
condições para o seu aprendizado (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,
2015).

Para a educação infantil o tempo integral na escola deve ser para que as
crianças possam brincar, aprender, alimentar-se bem, explorar os ambientes

4

Disponível em:
<http://servicos.educacao.rs.gov.br/pse/html/escola_tempo_integral.jsp?ACAO=acao1>
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da escola. Da mesma maneira nos anos iniciais, busca-se uma educação de
qualidade para as crianças e adolescentes, onde também possam brincar,
aprender com as tecnologias e as possibilidades de uso de materiais diversos,
também potencializando a diminuição da evasão escolar.
Neste contexto, a educação integral e a educação em tempo integral
estiveram historicamente articuladas, a partir da necessidade de se ter um
atendimento educacional às crianças, filhos de mulheres trabalhadoras, que
não tinham condições financeiras de pagar por esse serviço, precisando que
fosse gratuito. Com isto, começaram a surgir as creches públicas, que
ofereciam cuidado e educação a essa camada da população, cada vez mais
acessíveis, e começou a se pensar em uma educação integral em tempo
integral.
Neste contexto, é importante compreender que a educação integral se
dá por meio da aprendizagem do ser humano ao longo de sua vida. Desta
forma, difere-se da educação em tempo integral, que se refere ao tempo que a
criança passa na escola, na maioria das vezes, por necessidade das
demandas do universo adulto. O documento Educação Integral, texto
referência para o debate nacional complementa que:
Nesse duplo desafio – educação/proteção – no contexto de uma
“Educação Integral em Tempo Integral”, ampliam-se as possibilidades
de atendimento, cabendo à escola assumir uma abrangência que,
para uns, a desfigura e, para outros, a consolida como um espaço
realmente democrático. Nesse sentido, a escola pública passa a
incorporar um conjunto de responsabilidades que não eram vistas
como tipicamente escolares, mas que, se não estiverem garantidas,
podem inviabilizar o trabalho pedagógico (BRASIL, 2009, p. 17).

A educação integral em tempo integral realiza-se de forma mais ampla
em relação aos cuidados, a educação, às aprendizagens, à ludicidade, sendo
assim, a escola é responsável pelas práticas educativas realizadas e pelo
desenvolvimento do trabalho pedagógico escolar, por meio de brincadeiras,
cuidados, imaginação, curiosidades. “[...] educação integral significar pensar a
aprendizagem por inteiro” (UNICEF, 2011, p. 25).
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Os professores que atuam em turmas de tempo integral necessitam criar
por meio da ludicidade, estratégias de estar junto e de aprender, para que se
tenha prazer em estar na escola. Neste processo, é fundamental para o
desenvolvimento das crianças, as brincadeiras e as interações visando
aprendizagens.
O espaço escolar é central na oferta da escolaridade básica de direito
de crianças e adolescentes. A escola tem importância fundamental
para que as novas gerações possam dominar conhecimentos e
habilidades para viver e se mover no mundo (UNICEF, 2011, p. 36).

A gestão escolar juntamente com os educadores, precisam ter como
meta para o turno integral: desenvolver momentos de aprendizagens por meio
da imaginação, das interações, brincadeiras, atividades lúdicas e atrativas, os
quais motivam o interesse por aprender e o prazer em estar no ambiente
escolar. Sendo assim, o educador precisa organizar o seu planejamento,
articulando os dois turnos fazendo um planejamento diário onde sejam
contemplados os diferentes espaços e tempos vividos ao longo do dia pelas
crianças.
Com a ampliação da jornada escolar é preciso que os tempos e os
espaços escolares sejam planejados de acordo com as necessidades
educativas das crianças. Coelho (2011) traz a ideia de ampliação da jornada
escolar tendo como objetivo a busca de melhor qualidade do ensino. Quanto à
educação das crianças como um direito, a Constituição Brasileira de 1988, o
inciso XXV, art. 7º, aponta que:
Mesmo não havendo, explicitamente, a obrigatoriedade, infere-se que
a oferta de Educação Infantil em tempo integral se constitui como um
direito dos trabalhadores cujos filhos e dependentes de até seis anos
de idade dela necessitem (BRASIL, 1998).

Sendo assim, é direito assegurado dos filhos dos trabalhadores ter o
acesso ao turno integral nas escolas públicas municipais na Educação Infantil.
Todos, sem distinção, têm o livre acesso a este recurso, que deve ser oferecido
e, portanto, ter escolas, turmas e vagas disponíveis não só a “quem realmente
precisa” e sim a todos, pois todos necessitam.
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De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil (Parecer CNE/CEB nº 22/98), a educação em tempo integral, no que se
refere ao cuidado e educação das crianças, alerta sobre a necessidade de ser
realizado conforme as necessidades dos educandos, assim como de suas
famílias, as quais precisam deste atendimento para que possam trabalhar
tranquilos, podendo confiar na escola, uma instituição em que seu filho(a)
aprende, ensina, brinca, experimenta e vivencia. É necessário também que
haja planejamento e professores qualificados para o funcionamento das
atividades pedagógicas.
O processo de construção do conhecimento das crianças na escola de
educação infantil se dá por meio de situações planejadas, de interação e
brincadeiras e das situações que elas trazem para dentro da sala de aula.
Desta forma, Martins e Gonçalves (2015, p.6) nos trazem que o:
[...] desenvolvimento infantil, que evidenciam a importância dos
primeiros anos de vida para o desenvolvimento físico, cognitivo,
afetivo e social dos seres humanos, além de apontarem que a
inserção das crianças na Educação Infantil traz consequências
positivas para o aproveitamento das crianças no Ensino
Fundamental; e o reconhecimento nacional e internacional dos
direitos da criança, que incluem o direito à educação de qualidade
desde os primeiros anos de vida.

A criança desenvolve-se desde os primeiros anos de vida, quando
interage com os outros, recebe carinho, afeto, cria e desenvolve relações, os
quais em seu processo no ambiente escolar e também com outras crianças, é
possibilitado um universo de aprendizagens e de conhecimentos, na
perspectiva de uma educação de qualidade.
METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada por meio de abordagem qualitativa, a qual tem
como característica a coleta de dados no ambiente natural, podendo assim
buscar informações, identificar fatos e ações. Conforme Neves (2015), a
pesquisa qualitativa:
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Compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que
visam a descrever e a decodificar os componentes de um sistema
complexo de significados. [...] Em sua maioria, os estudos qualitativos
são feitos no local de origem dos dados [...] (NEVES, 2015, p. 1).

A pesquisa qualitativa também possibilita a interação e relação com o
meio que está sendo pesquisado. Desta forma, a compreensão da pesquisa é
realizada por meio do contato com o ambiente de coleta, das ações realizadas
pelos indivíduos e com os indivíduos, as quais tornam-se importantes para a
construção da pesquisa.
O estudo foi realizado em uma Escola de Educação Infantil do Município
de Santa Maria - RS, localizada em bairro afastado do centro da cidade. A
escola recebe crianças desde o Berçário a partir dos 6 meses até o Pré com 5
anos. Ao total são 7 turmas na parte da manhã e 7 turmas na parte da tarde, as
quais possuem os níveis Berçário, Maternal e Pré, são aproximadamente 300
crianças.
Para a coleta de dados, optou-se por entrevistas semiestruturadas, que
favoreceram não somente a descrição, mas a compreensão da totalidade.
Participaram do estudo a diretora da escola, uma criança da turma de maternal
I do turno em tempo integral, a professora da turma que permanece o turno
integral e a mãe de uma criança, assim, buscamos compreender as diferentes
concepções acerca da turma de tempo integral.
As entrevistas foram realizadas na escola de educação infantil, com um
roteiro semiestruturado e as falas dos entrevistados foram gravadas. Na
sequência foram feitas as transcrições das falas dos participantes e
posteriormente foi iniciado o processo de análise.
RESULTADOS
A análise empreendida permitiu identificar quatro eixos de discussão dos
dados, os quais foram denominados: organização escolar, que se relaciona
com a gestão, planejamento, que se relaciona com a professora e a criança,
necessidade familiar, que se relaciona com a família e o tempo escolar, que
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é a articulação dos três eixos de análise compreendendo a gestão, a
professora, a criança e a família.
No que se refere à organização escolar diz respeito aos processos de
encaminhamento de situações que surgem para o posicionamento da gestão
escolar referente ao turno em tempo integral na escola. A diretora da EMEI
mencionou durante a pesquisa, que “gostaria muito de ter a possibilidade de
abrir mais turmas integrais na escola”, mas são apenas planos da gestão
escolar, pois não há espaço físico na escola para atender as demais turmas
integrais. Há muitos pais, moradores dos arredores que gostariam de ter a
oportunidade do turno integral para seus/suas filhos(as), mas somente alguns
conseguem vagas. Desta forma, na entrevista com a diretora da escola, ela
relata sobre a dificuldade em atender às demais crianças que precisam de
turno integral. A fala da diretora enfatiza que:
[...] procurou-se privilegiar o Berçário Integral porque é a única Escola
da Região Sul de Santa Maria que atende essa faixa etária, a partir
de 6 meses. Então a gente procura manter essa estrutura de
atendimento para Berçário e Maternal I (Diretora).

A intenção é dar oportunidade para aquele nível que é o mais procurado
e o que é menos atendido na comunidade escolar. Para os demais níveis, há
outra escola que atende estas crianças:
Aqui na comunidade tem uma Escola Comunitária, já existe há alguns
anos. Alguns alunos nossos estão aqui de manhã, almoçam e a tarde
vão pra essa Escola Comunitária, só que eles não atendem bebês,
mais são as crianças a partir dos 2 anos e 3 anos. Então algumas
famílias buscam essa escola pra suprir a falta de quem cuidar a
criança no outro turno. Tem muitos casos que ficam com os irmãos,
as famílias são bem numerosas, então acaba que alguém da família
assume a criança até a mãe ou o pai chegar do trabalho (Diretora).

Quanto a esta dificuldade de não ter espaço físico para atender aos
demais níveis no turno integral, há outras opções para quem precisa e não tem
com quem deixar seus filhos para que possam trabalhar. A Escola Comunitária,
que fica localizada próximo à EMEI, acolhe estas crianças no outro turno e
também as demais pessoas da família ajudam a cuidar das crianças.
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Infelizmente, vivemos a triste realidade de crianças que já estão
matriculadas em uma escola de Educação Infantil, e por falta de espaço físico
adequado na escola para que possam acolher a todas as crianças da
comunidade escolar nas turmas de turno integral, perdem o direito de
permanecer o tempo que necessitam por falta de vagas. Assim, as crianças
que ficam sem vaga, as famílias procuram as creches comunitárias. Em
relação a isso, a diretora da escola destaca que:
Sempre digo para os pais, não precisam vocês procurar outro tipo de
recurso, coisas que a gente pode resolver. Se tu conhece a família há
anos como conheço, de crianças que estão aqui desde bebezinho,
então ele vai ficar integral, mas são alguns casos, porque a gente não
tem como abrir pra todos. São crianças que estão, desde o Berçário,
são famílias maravilhosas que a gente sabe que estão lutando pra
dar um futuro melhor para aquela criança (Diretora).

Dependendo das situações, há casos em que se consegue remanejar
para que a criança não perca o vínculo com a escola, ao concluir o nível de
Maternal I. Mas apenas alguns são privilegiados, nem todos conseguem ter
esta prioridade, que com certeza deveria estar disponível a todos que
precisam, pois o acesso à educação é direito de todos. A situação é grave,
visto que algumas crianças acabam por perder o direito de permanecer em
turno de tempo integral na escola por falta de espaço físico escolar.
Quanto ao planejamento, leva-se em consideração o desenvolvimento
de atividades práticas construtivas realizadas pela professora, as quais busca
compreender e desenvolver integralmente os processos vividos com as
crianças, oportunizando tempos e espaços para o brincar. A professora tem
uma preocupação com o bem estar das crianças em sala de aula, já que
permanecem 9h do seu dia nesta Escola de Educação Infantil, com esta
professora, em tempo integral.
A brincadeira flexibiliza viver a infância. De eles terem o direito de
serem crianças, uma cultura que respeite a infância, que eu possa me
lambuzar, porque eu estou aprendendo, que eu possa brincar sem
ficar pensando que eu tenho que voltar pra sala, porque tem outra
turma para entrar na pracinha. (Professora).
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Desta forma, percebemos que a professora se preocupa com as
crianças e procura atender suas necessidades, suas angústias, seus medos,
dando a eles afeto, carinho e muita atenção. Considerando as vivências das
crianças na escola, a organização do planejamento demonstra ser lúdico,
contemplando a realidade das crianças e as percepções observadas pela
professora durante o seu contato diário com os pequenos.
“Planejar é essa atitude de traçar, projetar, programar, elaborar um
roteiro pra empreender uma viagem de conhecimento, de interação, de
experiências múltiplas e significativas para com o grupo de crianças”
(OSTETTO, 2000, p1). Planejar é um ato diário, onde o professor precisa
pensar a prática pedagógica a ser realizada com seus alunos na escola.
Pensar um planejamento para as crianças da educação infantil. Pensando
nisto, a educadora do turno em Tempo Integral da escola menciona uma
situação ocorrida ao longo de alguns tempos vividos na escola:
[...] eu vou para fora, vou pra debaixo duma árvore, vou fazer
piquenique, procuro explorar todos os ambientes da escola para que
fique diversificado, fique mais divertido, fique mais saudável
(Professora).

A professora tem o objetivo permanente de proporcionar a estas
crianças que estão 9 horas do seu dia com ela na escola, oportunidades de
receber afeto, de aprender em diferentes atividades pedagógicas e
brincadeiras. Em meio a estas situações vão surgindo os planejamentos e os
projetos:
O formigario surgiu assim, realizamos passeios, foi instigando a
curiosidade deles e surgiu uma proposta de Feira de Ciências da
Secretaria Municipal de Educação (SMED). A gente começou a
trabalhar a questão da Rainha, da Operária, e de como também
funciona na sala, que parece que às vezes a gente é a formiguinha,
que a gente carrega tudo junto, a gente faz todas as coisas juntas,
todos juntos, e nasceu um projeto. Eu vou planejando por meio dos
projetos (Professora).

O planejamento surge de acordo com o interesse das crianças de
descobrir as coisas, de ter curiosidade em relação ao que eles vão em busca,
ao que eles vêem diferente no pátio da escola, em meio aos seus passeios,
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suas descobertas nas brincadeiras, na pracinha da escola. Com isso, a
professora não deixa passar despercebido as dúvidas surgidas, instigando
ainda mais a curiosidade e a aprendizagem destas crianças da turma de
maternal I integral na escola. Nesta direção, Ostetto (2000, p.2) nos traz a ideia
de que: “Sem dúvida, a elaboração de um planejamento depende da visão de
mundo, de criança, de educação, de processo educativo que temos e que
queremos”.
É de acordo com a realidade das crianças e os interesses delas que
devem surgir os planos de aulas diários, pois assim irão compreender e
aprimorar melhor as aprendizagens desenvolvidas ao longo do ano letivo, onde
se tem a oportunidade de percepção de processo de conhecimento e da
autonomia.
O planejamento tem que ser bem pensado porque, são vários
momentos durante o dia, as crianças passam 9h comigo, elas entram
às 8h e saem às 17h. O planejamento eu acho que fica menos
quebrado, tu tem possibilidade de fazer projetos e trabalhar dentro do
tempo, tu vai organizando várias situações, tu vai conseguindo
observar várias coisas do dia a dia deles que tu não conseguiria em
3h e meia, por exemplo. Com o turno integral, tu consegue trabalhar
todos os projetos, organizando o tempo bem flexível (Professora).

A professora deixa registrado em sua fala a importância e o diferencial
em trabalhar com turmas de turno integral escolar. Relacionando a outras
turmas ela salienta que a docência em tempo integral proporciona mais
dinâmica entre os planejamentos, ao mesmo tempo em que fortalece a
ludicidade e as relações, possibilitando a estas crianças que passam dois
turnos do seu dia na escola maior flexibilidade nas ações, sentimentos e
situações diárias.
Pensando na educação integral da criança, e o tempo integral em que
ela permanece na escola:
[...] é importante para enriquecer a aprendizagem; no entanto, a
existência por si só de um turno complementar não significa
educação integral. [...] é preciso manter em perspectiva a
intencionalidade pedagógica, para que o conjunto das atividades
desenvolvidas dialogue com o currículo escolar e corresponda à
formação integral pretendida. Assim, deve-se ter em vista o que se
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ensina e/o que se aprende no tempo expandido e como gerir
pedagogicamente esse tempo (UNICEF, 2011, p. 25).

De acordo com a professora é justamente esse o entendimento que guia
sua prática, buscando proporcionar aprendizagens por meio de situações que
fazem parte do cotidiano das crianças, que fazem parte da realidade deles e
das suas curiosidades. Assim ela diz que:
O projeto nasce do olhar que eu tenho com eles, das falas deles, as
fotografias que tiro deles e vou criando os projetos. Eu mantenho uma
observação constante, tenho um diário de bordo, e tiro fotografias,
que é uma ajuda potencial, porque depois consigo pensar por meio
delas, consigo replanejar através delas (Professora).

Desta forma, organiza sua prática diária por meio dos projetos,
promovendo com cuidado a observação permanente, procurando compreender
as situações ocorridas para continuar planejando e pensando nos projetos que
compõe o dia a dia das crianças. A importância da reflexão sobre a prática faz
com que a professora repense suas atividades por meio das observações, das
fotografias, procurando refletir sobre os planejamentos diários.
Quanto à necessidade familiar, envolve trabalhar o dia todo para
conquistar uma vida digna e uma boa educação aos filho(a)s faz, com que as
famílias optem por deixá-los no turno em tempo integral na Escola de
Educação Infantil. Há o desejo da criança estar na escola e, ao mesmo tempo
estar com a família, há a necessidade do professor buscar compreender as
situações e contribuir para as vivências e as aprendizagens destas crianças na
escola e também há a necessidade da gestão escolar estar presente nestes
momentos de adaptação escolar e construção do conhecimento das crianças.
Os pais retratam a procura e interesse pelo turno integral em função de
necessitarem trabalhar e não ter com quem deixar seus filhos, o qual se
destaca como a mais importante das opções que levam a fazerem a escolha
pelo turno em tempo integral para seus filhos na Educação Infantil.
Eu não tinha com quem deixar ela e eu precisava trabalhar. No início
eu não trabalhava fixo, mas trabalhava duas, três vezes por semana.
Mas daí mesmo assim como consegui a vaga, ela vinha. Quando eu
comecei a trabalhar direto, ela já ficou todos os dias (Mãe).
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Neste contexto, foi possível observar que a necessidade de tempo
integral é dos pais, não necessariamente das crianças. Por mais que elas
gostem de estar na escola, eles gostariam de ter a oportunidade de ficar em
casa com sua família. Hoje em dia, a necessidade de trabalhar e dar
sustentabilidade à família é fundamental, com isto, os pais acabam tendo que
optar pelas turmas de turno integral, principalmente nas escolas de Educação
Infantil, por não terem com quem deixar seus filhos e a escola ser um espaço
de aprendizagem. Sendo assim, a mãe relata a sensação ao deixar a filha na
escola:
No início é difícil! A gente sente mais do que eles. Fico com medo de
deixar ela e no fim eles nem sentem tanta falta. Ela se adaptou bem.
Eu tinha medo, tenho até agora de se machucar, de irem para
pracinha e se machucar. Essa é minha preocupação maior (Mãe).

Portanto, é necessário que sejam passados sentimentos de cuidado e
atenção aos pais das crianças. Eles querem que seus filhos estejam seguros e
bem cuidados, e precisam sentir isso. Sendo assim, um dos compromissos do
professor é dedicar-se a profissão, construindo no ambiente escolar vínculos
de afeto e confiança com as crianças e seus familiares.
Além disto, nas turmas integrais, é preciso redobrar o cuidado com a
alimentação das crianças, pois estas fazem a maioria de suas refeições diárias
na escola, e por estarem em fase de crescimento e desenvolvimento,
necessitam de nutrientes necessários para ter uma boa saúde e disposição
para brincar e aprender. Assim a mãe relata suas preocupações diárias em
relação à alimentação da filha:
Ela requer um pouco de cuidado na alimentação! Eu me preocupo
com isso, se ela comeu, se não comeu, sempre pergunto, ela comeu?
Porque ela é complicada pra comer. Essa é uma preocupação que
tenho sempre (Mãe).

A professora procura criar atividades, projetos e estratégias para que as
crianças se interessem e se alimentem daquilo que é necessário para seu
desenvolvimento físico e mental. Quanto ao turno integral na escola, é
importante mencionar a preocupação expressa pela mãe:
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Eu acho que é bom, acho que deveria ter mais turmas integrais,
porque para gente que trabalha é ótimo! Claro que a gente se
preocupa, mas sabe que estão bem cuidados. E ano que vem não
terá a turma integral para minha filha, ai complica bastante! (Mãe).

Infelizmente, nossas crianças têm tido subtraído um de seus direitos
fundamentais, que era frequentar a escola de Educação Infantil em tempo
integral. É importante observar que são crianças que frequentavam a escola
em dois turnos e são retiradas de um deles.
Quanto ao tempo escolar, o qual agrega de certa forma todas as
questões anteriores, a organização do espaço escolar para o atendimento às
crianças que permanecem em tempo integral na escola, o planejamento para
este tempo em que as crianças ficam na escola e a necessidade das famílias
trabalhadoras que precisam que seus filhos permaneçam esse tempo na
escola.
A criança que participou da entrevista diz gostar de estar e ficar na
escola, porque a mãe trabalha e ao mesmo tempo quer estar em casa com a
mãe. Desta forma, ao dizer que gosta de ficar na escola, menciona que gosta
de aprender e de ter um monte de brinquedos. Assim, se percebe que há uma
diferença da escola para a casa das crianças e que elas querem estar na
escola, mas também querem tempo para ficar com suas famílias.
A professora faz um comentário que busca compreender o que as
crianças dizem em relação ao tempo que necessitam ficar na escola.
É a necessidade dos pais! A oportunidade é para as mães que
trabalham, as que não trabalham tem que optar pelo meio turno. As
turmas integrais são para aqueles que não tem onde ficar. A escola
proporciona o turno integral para quem realmente precisa
(Professora).

A necessidade da criança aceitar permanecer na escola em turno de
tempo integral, inicialmente cria estranhamento e resistência, contudo, com a
proximidade da professora, essas barreiras são superadas e a adaptação é
efetivada no ambiente escolar. Essa adaptação é um processo, por vezes
doloroso que envolve a criança, a família e a escola, mas com generosidade e
afeto se supera os estranhamentos e iniciasse a criação de laços afetivos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Compreendeu-se que a educação em tempo integral se destaca em
meio à dinamicidade de ações realizadas para crianças. A proposição de
pensar sobre os espaços que serão utilizados pelas crianças, nas interações
ao longo do passar dos dias, no planejamento das ações propostas e na
disponibilidade de criar novas possibilidades de/para uma educação infantil
mais amorosa e divertida.
Na visão da diretora, a educação em tempo integral deve existir para que
as famílias possam levar as crianças para a escola, experienciando um espaço
para novas aprendizagens. Além, disso, ela enfatiza que é preciso pensar na
educação destas crianças, na convivência com a família e também no cuidado.
Todavia, é necessário levar em consideração as demandas da sociedade atual,
onde, com raras exceções, todos os adultos da família trabalham e os que não
trabalham estão em busca. Então cabe a nós, criarmos estratégias para que
todas as crianças tenham respeitado seu direito à educação de tempo integral.
Já a professora coloca em questão a necessidade dos pais, das famílias
que precisam trabalhar e não tem com quem deixar os filhos, e a escola
proporciona as vagas para quem precisa. No entanto, definir quem realmente
precisa não é tarefa simples, envolve muitos fatores.
Complementando a fala da professora, a mãe destaca que deveriam ter
mais turmas integrais na escola, entretanto isto não é possível devido a falta de
espaço físico, não havendo possibilidade de crescimento das turmas. Sendo
assim, evidenciamos na comunidade escolar, principalmente na necessidade
familiar a importância da criação de mais turmas de turno integral na escola
para as demais as crianças. Destacamos que mesmo com o aumento do
número de instituições no Município para atender as crianças de zero a cinco
anos, nem todas as turmas têm turno integral, a maioria das turmas ofertadas
são de apenas um turno.
Sendo assim, concluímos que poderiam ser implementadas mais turmas
de tempo integral e melhorar a qualidade no atendimento às necessidades da
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população do município. Porém, essa é uma luta longa e muito árdua da
sociedade em prol da garantia do direito ao acesso das crianças na escola em
turno integral.
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RESUMO
Este trabalho vincula-se à Linha de Pesquisa (LP2) 3 e tem como tema a influência das políticas
educacionais de avaliação de larga escala no currículo escolar, no Brasil. O problema de
pesquisa questiona como as políticas educacionais em avaliação de larga escala estão
influenciando os currículos escolares e as práticas docentes, efetivamente. O objetivo busca
compreender o currículo escolar do Ensino Médio, no Instituto Estadual de Educação Vicente
Dutra, na perspectiva da avaliação de larga escala como política pública. A metodologia de
cunho quanti-qualitativa desenvolvida pela pesquisa participante contando com a interação
entre pesquisador e coordenadora pedagógica, especialista em coordenação pedagógica, da
Instituição investigada. O trabalho encontra-se embasado por autores relacionados aos
diferentes assuntos tratados, tais como: Gimeno Sacristán (1998) que discute o currículo e os
interesses de quem o elabora; Stephen Ball (2001) mostrando a influência de organismos
internacionais na educação, Antônio Flavio Moreira (2011) traz a discussão sobre a
elaboração dos currículos, enfatizando que os currículos não levam em conta nas
interpretações à mediação dos contextos culturais e periféricos, sociais e institucionais dos
países e Fátima Cóssio (2014) falando sobre o controle do estado sobre a educação através
das avaliações de larga escala e dos currículos, entre outros; além de dados do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais (INEP) que contextualizam os temas discutidos.
Espera-se contribuir com geração de conhecimentos novos úteis para estudos posteriores.
Palavras chave: Políticas de Avaliação de Larga Escala. Ensino Médio. Currículo Escolar.

INTRODUÇÃO
Este trabalho realizado a partir dos estudos realizados no grupo de
pesquisa Elos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) em articulação
com a prática escolar vivenciada no Instituto Estadual de Educação Vicente
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Dutra traz à discussão o tema: a influência das políticas educacionais de
avaliação de larga escala no currículo escolar, no Brasil.
O problema de pesquisa questiona como as políticas educacionais em
avaliação de larga escala estão influenciando os currículos escolares, as
práticas docentes, bem como os interesses que estão engendrados nos
currículos escolares e a regulação da educação e da sociedade através das
avaliações de larga escala.
Tem como objetivo buscar compreender o currículo escolar do Ensino
Médio, no Instituto Estadual de Educação Vicente Dutra, na perspectiva da
avaliação de larga escala como política pública, analisar o currículo da
instituição pesquisada e as práticas dos docentes.
Além da análise do currículo escolar e a interação com a coordenadora
pedagógica, também foram analisados dados do Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisa Educacionais (INEP), Ministério da Educação (MEC) e Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Autores importantes embasam este trabalho como: Gimeno Sacristán
(1998) que discute o currículo e os interesses de quem o elabora; Stephen Ball
(2001) mostrando a influência de organismos internacionais na educação,
Antônio Flavio Moreira (2011) traz a discussão sobre a elaboração dos
currículos, enfatizando que os currículos

não levam em conta nas

interpretações à mediação dos contextos culturais e periféricos, sociais e
institucionais dos países e Fátima Cóssio (2014) falando sobre o controle do
estado sobre a educação através das avaliações de larga escala e dos
currículos; entre outros.
O trabalho foi realizado no Instituto Estadual de Educação Vicente Dutra,
escola de Educação Básica, por meio da metodologia de cunho quantiqualitativa desenvolvida pela pesquisa participante contando com a interação
entre pesquisador e coordenadora pedagógica, especialista em coordenação
pedagógica, da Instituição.
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Também foram realizadas análises de dados do INEP, MEC e Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que possuem relação com as
temáticas discutidas.

POLÍTICAS

PÚBLICAS

EDUCACIONAIS:

UM

OLHAR

SOBRE

AS

AVALIAÇÕES DE LARGA ESCALA DO ENSINO MÉDIO NO BRASIL
Dados do Censo Escolar do Ministério da Educação de 2015 mostram
que existem três milhões de crianças e jovens fora das salas de aula. Pelo
Plano Nacional da Educação, até o fim de 2016, Desses, aproximadamente 1,5
milhão são jovens de 15 a 17 anos que deveriam estar cursando o Ensino
Médio, todos eles deveriam estar matriculados. Sancionado em junho de 2014,
o Plano Nacional de Educação (PNE) é uma lei, que estabelece diretrizes e
metas para o desenvolvimento da educação no Brasil. No entanto, nenhuma
das 14 metas e estratégias previstas para 2015 e 2016 foi cumprida
integralmente. (Observatório do Plano Nacional de Educação, 2017).
Nesse contexto, observa-se o Sistema de Avaliação da Educação
Básica-SAEB, instituído em 1990, composto por três avaliações externas em
larga escala com objetivo de fazer um diagnóstico da Educação Básica
brasileira e oferecer dados e indicadores sobre fatores de influência do
desempenho dos alunos nas áreas e anos avaliados. O levantamento produz
informações que subsidiam a formulação, reformulação e o monitoramento das
políticas públicas nas esferas municipal, estadual e federal, visando a contribuir
para a melhoria da qualidade, equidade e eficiência do ensino. São elas:
A Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) objetiva aferir os níveis de
alfabetização e letramento em Língua Portuguesa (leitura e escrita) e
Matemática dos estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental das escolas
públicas. A Avaliação Nacional do Rendimento Escolar - Prova Brasil é uma
avaliação bianual envolvendo os alunos do 5º ano e 9º ano do Ensino
Fundamental das escolas públicas.
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Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB) utiliza os mesmos
instrumentos da Prova Brasil e é aplicada com a mesma periodicidade.
Diferencia-se por abranger, de forma amostral, escolas e alunos das redes
públicas e privadas do País que não atendem aos critérios de participação da
Prova Brasil, e que pertencem as etapas finais dos três últimos ciclos da
Educação Básica: em áreas urbanas e rurais 5º ano e 9º ano do Ensino
Fundamental e 3ª série do Ensino Médio regular. (Brasil, 2017a).
Os resultados dessas avaliações, em conjunto com as taxas de
aprovação escolar, constante no censo escolar, são a base de cálculo para o
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de cada estado e do
Distrito Federal.
Conforme contextualizado a avaliação do Ensino Médio é apenas
amostral e, segundo dados fornecidos pela Diretoria de Avaliação da Educação
Básica do INEP por intermédio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação
ao Cidadão, e-SIC, atualmente o Ensino Médio é oferecido em 28,3 mil escolas
no Brasil, sendo que 68,1% das escolas de Ensino Médio são estaduais e
29,2% privadas. Participaram da última edição do SAEB, em 2015, cerca de
2.000 escolas de Ensino Médio, sendo que desse total, apenas, 52 escolas
localizam-se no estado do Rio Grande do Sul (Brasil, 2017b). Já no Instituto
Estadual de Educação Vicente Dutra, a atual equipe diretiva não soube
precisar o ano da última aplicação da avaliação, a coordenadora pedagógica
informou que se encontra no cargo há 12 anos e, nesse período, não
presenciou nenhuma edição do SAEB, na instituição.
Outro importante instrumento de avaliação, considerado de larga escala,
aplicado ao Ensino Médio anualmente e com participação voluntária, é o
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), instituído em 1998, pela Portaria
MEC nº 438/1998 (Brasil, 1989), com o objetivo de avaliar o desempenho do
estudante ao término da Educação Básica e propor melhorias nesse nível de
ensino. A partir de 2009 o ENEM passou por uma reestruturação, com
ampliação do uso de seus resultados contribuindo para a reorganização dos
currículos do Ensino Médio e para a democratização do acesso às vagas na
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Educação Superior, tornando-se uma das principais vias de acesso às
Universidades do país e até mesmo fora dele, a exemplo de Portugal que
permite o acesso de estudantes brasileiros através da nota do ENEM. (Brasil,
2009).
Assim, buscando fortalecer a avaliação de larga escala no nível médio,
em maio de 2016 foi publicada a portaria nº 369 que Instituiu o Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Básica – SINAEB. O SINAEB,
estabelecido no Plano Nacional de Educação – PNE teria como objetivo
constituir fonte de informação para a avaliação da qualidade da Educação
Básica e para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino (Brasil,
2016a).
O SINAEB foi discutido durante dois anos no âmbito do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP,
especialmente por meio da Diretoria de Avaliação da Educação Básica (DAEB),
refletiu um amplo processo de formulação e acúmulo que envolveu servidores
do INEP, professores, gestores, pesquisadores e demais especialistas em
educação, culminando em uma proposta comprometida com a promoção da
justiça educacional.
Porém, com a troca de governo no âmbito federal, a portaria que criou o
SINAEB, foi revogada, pelo novo ministro da educação por intermédio da
Portaria nº 981, por considerar que o SINAEB deve ser pautado na Base
Nacional Comum Curricular BNCC que ainda está em curso. Na mesma
portaria foi restabelecido o sistema de avaliações da Educação Básica, já
realizadas pelo INEP, o SAEB, que a partir de 2017 será ampliado e passará a
avaliar o Ensino Médio de forma censitária, e não mais por amostragem (Brasil,
2016b).
•

Já para a União Nacional dos Dirigentes Municipais de
Educação- UNDIME o SINAEB é um instrumento legal
destinado a qualificar a avaliação da Educação Básica,
tornando-a capaz de auxiliar o aprimoramento das políticas
educacionais em suas diferentes dimensões, inclusive fazendo
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melhor uso dos mecanismos avaliativos já existentes e
fomentando uma nova cultura avaliativa na educação. A
UNDIME

repudiou

a

medida

que

reforça

a

ideia

de

descontinuidade dos governos sempre que as ações são de
governo e não de estado. (União Nacional dos Dirigentes
Municipais De Educação, 2016).
Além dos interesses do poder público, outro grande desafio para a
efetivação das políticas públicas no Brasil, é a extensão territorial de
8.515.767,049 km2 e a miscigenação étnico-racial da formação do povo
brasileiro, composta por indígenas e imigrantes tanto europeus como asiáticos
que trouxeram junto com a riqueza cultural, as diferenças sociais, econômicas
e culturais (Brasil, 2015a).
Gráfico -. Proficiência no SAEB – 3º ano do Ensino Médio na disciplina de
língua portuguesa no Brasil, no Maranhão e no RS
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Fonte: (Brasil, 2015b).
Gráfico 2 - Proficiência no SAEB - 3º ano do Ensino Médio na disciplina de
matemática no Brasil, no Maranhão e no RS
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Fonte: (Brasil, 2015b).
A partir dos gráficos 1 e 2 observa-se que as diferenças entre os dois
estados analisados é muito grande, enquanto o Rio Grande do Sul alcançou
percentual maior em relação aos resultados do Brasil, o estado do Maranhão
sequer alcançou os índices gerais do Brasil.
Considerando esse contexto, é necessária uma reflexão sobre as
avaliações de larga escala operacionalizadas de forma única no país e como
seus resultados se integram em uma sociedade em constante transformação
nem sempre previsíveis nessa geografia multicultural.
Além disso, o IDEB avalia somente o desempenho dos alunos, não
considera a infraestrutura, a formação de professores, o plano de carreira, as
práticas pedagógicas e, no entanto, é a principal fonte de diagnóstico na
perspectiva de qualidade.
Por outro lado, as avaliações de larga escala estão impregnada nas
escolas a ponto de estar ditando os currículos escolares. Em outras palavras, o
governo concede uma autonomia controlada à distância por meio dos
mecanismos de avalição em larga escala e publicização dos resultados.
INFLUÊNCIAS NA ELABORAÇÃO DO CURRÍCULO ESCOLAR
A escola não se aprofunda na reflexão sobre as condições que
engendram o trabalho docente, a gestão democrática e o tipo de currículo que
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está sendo difundido e nem nos efeitos das políticas sobre a gestão da escola
e o trabalho do professor, e, menos ainda, as consequências para a formação
dos estudantes. Assim para atender as demandas atuais, na área da
educação, algumas reformas estruturais seguem balizadas por organismos
internacionais, tendo como exemplo a Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico - OCDE, que, mencionadas por Ball (2001, p.
104), possuem:
Atenção mais focada nos resultados em termos de eficiência, eficácia
e qualidade dos serviços;
Substituição
de
estruturas
organizacionais
profundamente
centralizadas e hierarquizadas por ambientes de gestão
descentralizados, onde as decisões sobre a alocação de recursos e a
prestação de serviços são tomadas muito mais próximas do local de
prestação e onde há a criação de condições para a existência de
feedback dos clientes e de outros grupos de interesse;
Flexibilidade para explorar alternativas para a provisão e regulação
públicas que podem, por sua vez, levar a resultados mais eficazes em
termos de custos;
Maior ênfase na eficiência dos serviços prestados diretamente pelo
setor público, envolvendo o estabelecimento de objetivos de
produtividade e a criação de ambientes competitivos dentro e entre as
organizações do setor público;
Fortalecimento das habilidades estratégicas do poder central que
conduzam à evolução do Estado e permitam que este responda aos
desafios externos e interesses diversos de uma forma automática,
flexível e a um custo reduzido.

Como se constata, as mudanças na área econômica exigem um
trabalhador eficaz, multifuncional que tenha desenvolvido habilidades e
competências capazes de atender o mundo do trabalho visando a demanda do
mercado capitalista, exigindo, da educação, a formação de um indivíduo
competitivo.
Para tanto a orientação na área curricular, importadas dos Estados
Unidos da América, e adaptadas ao contexto socioeconômico e político do
Brasil, tem “[...] ênfase no papel ativo do aluno na aprendizagem e na
necessidade de um exame abrangente das áreas da aprendizagem situados
fora da escola”. (Moreira, 2011, p. 54).
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Entretanto, o currículo não é só o projeto, mas o seu desenvolvimento na
prática e, é pertinente observar alguns questionamentos reportados por
Gimeno Sacristán e Perez Gómez (1998, p.124-125):
Que valores, atitudes e conhecimentos são implicados nos objetivos
do currículo? Quem está autorizado a participar das decisões do
conteúdo da escolaridade? Quem tem melhor acesso às formas
legítimas do conhecimento? Esses conhecimentos servem a quais
interesses? Com que recursos metodológicos, ou com que materiais
ensinar?

A partir dessa reflexão foi analisado o currículo do Instituto Estadual de
Educação Vicente Dutra, buscando encontrar algumas respostas. Mesmo
sabendo que o currículo vai muito além da simples lista de conteúdos a ser
ensinado, observou-se, para este estudo, apenas o plano de estudos. Neles
parecem organizados em tabela, os conteúdos apresentados na matriz de
referência do ENEM com as competências e habilidades constantes na
mesma, a metodologia a ser utilizada nas práticas pedagógica para cada
unidade e as formas de avalição para cada disciplinas. As colunas referentes a
metodologia e as formas de avaliação são as únicas pensadas pelos
professores, as demais são cópias da matriz de referência do ENEM.
A coordenadora pedagógica da instituição, quando questionada sobre a
decisão de utilizar a matriz de referência do ENEM e não a do SAEB por
exemplo, informou desconhecer a existência da matriz de referência do SAEB,
esclarecendo que, durante os treze anos que se encontra no cargo, nunca foi
aplicada a avaliação do SAEB na instituição. Consultando os demais membros
da equipe diretiva, os mesmos, não souberam informar o ano da última edição
do SAEB na escola. Também esclareceu que considera o ENEM a avaliação
externa mais significativa por ser anual é realizada por mais de 90% dos alunos
concluintes do Ensino Médio da escola e, também por considerar que é de
interesse do aluno ter um bom desempenho na avaliação tendo em vista as
diversas formas de ingresso na educação superior a partir dessa avaliação.
Essas observações estão alinhadas com as ideias de Gimeno Sacristán
e Perez Gómez (1998, p. 121) que contempla uma das razões de ordem
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política e social na divisão do objeto didático em que “os conteúdos são
decididos fora do ambiente didático por agentes externos a instituição escolar”,
reduzindo a atividade do professor a aspectos metodológicos.
É perceptível que a preocupação com os resultados educacionais,
medidos por meio de exames avaliativos aplicados em larga escala, estão
ocasionando uma inversão na lógica avaliativa, curricular e didático
pedagógica, na medida em que os currículos escolares e as práticas dos
professores estão sendo orientados pelas exigências das avaliações externas e
não o contrário. Os professores estão preparando os alunos para as provas e
os propósitos educativos construídos em bases filosóficas, sociológicas e
humanas acabaram secundarizados. (Cóssio; Rodrigues, 2014, p. 69-72).
Outro aspecto que chama a atenção, apontado por Apple (2000, p. 2021) é a notável falsa ideia de empoderamento e autonomia da escola. O estado
amplia o poder dos conselhos locais (professores, alunos, pais) dando-lhes
força e, em consequência responsabiliza-os pelos resultados, transferindo a
crise para a escola em âmbito local já que os recursos disponibilizados pelo
estado cada vez mais escassos inviabiliza um processo de sucesso.
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E O (IN)SUCESSO ESCOLAR
A complexidade do Ensino Médio é uma discussão que transcende
fronteiras e, está longe de ser consenso, movendo-se entre a modalidade dual,
formação acadêmica e profissionalizante com disparidade social e a
perspectiva de unificação, equiparando a formação geral e a acadêmica por
meio da diversificação do currículo, buscando a mobilidade social entre as
classes sociais e oportunizando aos estudantes, conhecer as múltiplas
possibilidades para liberdade de escolha.
Sob tal enfoque, as práticas docentes da escola pesquisada, segundo a
coordenadora pedagógica, nem sempre corresponde ao que está expressa nos
planos de estudos e nos pressupostos teóricos que embasam as avaliações de
larga escala do Ensino Médio, tendo em vista ao grande número de alunos que
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cada professor atende durante o dia, bem como as diversas realidades
enfrentadas pelos docentes que, inúmeras vezes trabalham nos três turnos e
em diferentes escolas e por vezes municípios distintos.
Ademais parece oportuno resgatar o estudo da ONU que aponta para:
[...] as políticas públicas que vem sendo implementadas estão
razoavelmente ao alcance de qualquer país, elas partem do foco no
aluno e enfatizam a dinâmica do ensino e do aprendizado, levantando
os fatores que tornam eficazes os professores e as escolas. Fatores
como currículo, horas letivas, estratégias pedagógicas e materiais
são ressaltados. Os investimentos nos professores e em seu
desenvolvimento profissional é de importância crítica, como
claramente demonstram as experiências de países que atingiram
altos níveis de resultados de aprendizagem. O processo político
interno, em última análise, é o que garante o sucesso da reforma
(Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura, 2004, p.37).

Apesar de o documento ser datado de 2004, a situação ainda persiste, a
complexidade de tratar questões relevantes da educação, em especial do
Ensino Médio continua sendo um desafio. O estado com baixo investimento na
infraestrutura, o profissional docente desvalorizado social e economicamente
são alguns dos fatores recorrentes.
A propósito o mesmo relatório revela as condições necessárias para o
sucesso na aprendizagem. Veja:

Quadro 1 - A gênese da compreensão da excelência na educação
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Fonte: Elaborada pelas autoras com base em (Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 2004)
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É inegável, que não se trata apenas de pensar o currículo de forma
unilateral, bem como práticas pedagógicas de impacto, o relatório revela que
são muitos e importantes fatores que influenciam no (in)sucesso da
aprendizagem.
No que diz respeito a regulação e a medição através de exames, por
parte do governo, observa-se no Plano Nacional de Educação que, com o
objetivo de elevar a pontuação do Ensino Médio de 4,3 em 2015 para atingir
5,2 até 2021 o PNE pretende, entre outras estratégias:
Aprimorar continuamente os instrumentos de avaliação da qualidade
do ensino fundamental e médio, [...] incorporar o Exame Nacional do
Ensino Médio, assegurada a sua universalização, ao sistema de
avaliação da Educação Básica, bem como apoiar o uso dos
resultados das avaliações nacionais pelas escolas e redes de
ensino para a melhoria de seus processos e práticas
pedagógicas, (Brasil, 2014, grifo nosso);

Também é clara a projeção no PNE, como estratégia para melhorar o
desempenho dos alunos da Educação Básica nas avaliações da aprendizagem
no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes – PISA, passar dos 438
em 2015 para 473 em 2021. Para tanto pretende:
Incentivar o desenvolvimento, selecionar, certificar e divulgar
tecnologias educacionais para a educação infantil, o ensino
fundamental e o ensino médio e incentivar práticas pedagógicas
inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo escolar e a
aprendizagem, assegurada a diversidade de métodos e propostas
pedagógicas, com preferência para softwares livres e recursos
educacionais abertos, bem como o acompanhamento dos
resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas.
(Brasil, 2014, grifo nosso).

Percebe-se que a preocupação por parte dos governantes recai sobre os
resultados e transfere para os professores, por intermédio das prática
pedagógicas, a responsabilidade pelos resultados. Não considera os fatores
relacionados no quadro 1 como as características e o contexto em que os
alunos estão inseridos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Percebe-se que os dados referentes à avaliação do Ensino Médio são,
apenas, amostrais e com participação voluntária, portanto pouco significativos
para dar conta do objetivo abrangente de fazer um diagnóstico da educação
nesse nível de ensino e oferecer indicadores sobre fatores de influência do
desempenho dos alunos.
Para a escola participante deste estudo, a avaliação de larga escala
mais significativa é o Exame Nacional do Ensino Médio, especialmente a partir
de 2009 quando foi reestruturado e passou a ser considerado como porta de
entrada do Ensino Superior, tanto público quanto privado, dentro e fora do país.
Mesmo a participação sendo voluntária é do interesse dos concluintes do
Ensino Médio ter uma boa pontuação para ascender aos cursos de graduação
e técnicos.
Porém quando se analisa o gráfico 2, percebe-se que as diferenças
socioeconômicas e culturais do país são proeminentes e nesse contexto, não
parece justa uma avaliação única para uma sociedade desigual e, portanto
ainda são grandes os desafios para buscar a equidade na educação como um
todo.
Quanto ao currículo constata-se, na fala da coordenadora pedagógica,
que os conteúdos são utilizados os da matriz de referência do ENEM e que as
metodologias, elaboradas pelos professores, nem sempre são utilizadas na
prática, principalmente pelo pouco tempo disponível para o planejamento e a
dificuldade de conhecer a realidade de cada escola em que trabalha. Ainda
com relação a análise do currículo da instituição, o mesmo não contempla
expressamente a formação integral, atitudes, valores e a socialização, porém,
segundo a coordenadora pedagógica, a formação para a cidadania está
inserida nas metodologias durante as práticas do cotidiano.
Apesar de sua importância para a educação, a cultura da avaliação
externa está tão impregnada nas escolas que o currículo que seria um meio
para propiciar que os alunos se apropriassem de conceitos necessários à
formulação do pensamento autônomo, passa a ser o fim educativo, ou seja,
professores estão sendo induzidos a preparar os alunos para as avaliações
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externas, invertendo tanto a lógica do currículo quanto da avaliação, (Cóssio;
Rodrigues, 2014, p. 89).
Considerada como fator de articulação na aprendizagem, as práticas
pedagógicas, nem sempre são condizentes com o contexto escolar e que,
muitas vezes culpabiliza os professores pelos resultados, porém, as boas
práticas não dependem exclusivamente do comprometimento do docente, é
necessário tempo disponível para pensar, trabalho coletivo, ambiente
integrador, além de infraestrutura e materiais adequados como bem mostra o
quadro 1. Portanto é urgente a disponibilidade de mais recursos para investir
na educação.
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OBRIGATORIEDADE DE MATRÍCULA NA PRÉ-ESCOLA: UM ESTUDO DE
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Eixo 1- Estado e Políticas Educacionais.
RESUMO
Este trabalho apresenta dados de uma pesquisa quali-quantitativa em andamento que monitora
políticas públicas de educação infantil no Rio Grande do Sul, com ênfase na implantação da
obrigatoriedade de matrícula na pré-escola, conforme determinou a Emenda Constitucional
59/09 e tem como objetivo analisar a trajetória do Município de Gravataí, no Rio Grande do Sul,
no que tange à oferta educacional para crianças de quatro e cinco anos de idade, abarcando o
período de 2005-2014. O estudo envolveu revisão da legislação educacional vigente e da
literatura da área relativa à educação infantil, com procedimentos de recolha e sistematização de
dados estatísticos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, do Instituto Nacional de
Ensino e Pesquisa Anísio Teixeira e do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul,
além de pesquisas em sites oficiais, tais como o da Prefeitura Municipal, da Câmara de
Vereadores e do Conselho Municipal de Educação de Gravataí. Como indicadores, foram
considerados a determinação quanto à universalização da pré-escola até 2016, bem como o
alcance da meta1 dos Planos Nacionais de Educação 2001-2010 e 2014-2024. Os dados
evidenciam que ao longo da trajetória analisada, Gravataí vem ampliando a oferta de vagas para
a educação infantil; porém, esse município não alcançou a meta do PNE 2001-2010 de
atendimento a, no mínimo, 80% da população da faixa etária pré-escolar naquele decênio, além
de ter chance remota de universalizar a matrícula na pré-escola até 2016. Observa-se, também,
que a oferta na rede privada tem crescido numa proporção superior à da pública municipal,
podendo incluir-se nessa categoria, instituições privadas conveniadas, uma vez que esse
município possui lei que autoriza a realização de convênios. Nestes casos, é relevante
considerar que ocorrem investimentos públicos em instituições privadas, fato que demanda
estudos posteriores analisando a qualidade da vaga oferta na perspectiva do direito à educação
para toda a população.
Palavras Chave: Educação Infantil. Obrigatoriedade de Matrícula na Pré-Escola. Plano Nacional
de Educação. Política Municipal.

INTRODUÇÃO
Este trabalho apresenta dados parciais de pesquisa que monitora políticas
públicas de educação infantil no Rio Grande do Sul (RS), com enfoque na
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implantação da Emenda Constitucional 59/09 (EC 59/09) no que se refere à
obrigatoriedade de matrícula escolar na pré-escola para crianças de quatro e
cinco anos4. Este recorte tem como objetivo analisar a trajetória do Município de
Gravataí/RS em relação à oferta desta subetapa da educação infantil no período
e entre 2005 e 2014, tendo como indicador a Meta 1 do Plano Nacional de
Educação (PNE) 2001-2010 e do PNE 2014-2024, criado pela Lei 13.005/14,
que ratifica o disposto na EC 59/09 quanto à universalização da pré-escola até
2016.
A metodologia utilizada para esse estudo se caracteriza como uma
pesquisa quanti-qualitativa em educação, do tipo estudo de caso visando “[...]
focalizar um fenômeno particular, levando em conta seu contexto e suas
múltiplas dimensões.” (ANDRÉ, 2013, p. 97 ) Para tanto, realizou-se coleta de
dados estatísticos disponíveis em fontes como o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatísticas (IBGE), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio
Teixeira (INEP), o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul
(TCE/RS), além de pesquisas em sites oficiais do município, tais como o da
Prefeitura Municipal, da Câmara de Vereadores e do Conselho Municipal de
Educação de Gravataí (CMEG), onde constavam informações sobre sua
trajetória política, econômica, cultural, social e indicadores relacionados.
O período investigado contempla a trajetória evolutiva desta etapa
educacional entre os anos de 2005-2014, sendo escolhido com o objetivo de
evidenciar a trajetória da oferta de vagas no município anterior à EC 59/09,
abrangendo dados disponíveis no portal de Consulta à Matrícula do INEP. Com
esse período de análise, também, é possível avaliar o desempenho deste
Município em relação às metas do PNE 2001-2010, bem como demonstrar uma
tendência quanto à efetivação da oferta universal de vagas até 2016 para a faixa
etária de quatro e cinco anos, atendendo à Meta 1 do PNE 2014-2024. Além do
monitoramento da trajetória de evolução da oferta de vagas, os dados do INEP

4

Este trabalho faz parte de uma pesquisa em andamento, que monitora políticas públicas para
a Educação Infantil no Rio Grande do Sul, estudando a implementação da Emenda
Constitucional 59/09 no que tange à obrigatoriedade de matrícula na Pré -escola.
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permitiram uma análise sobre a dependência administrativa da vaga ofertada,
contribuindo para uma melhor contextualização no período investigado.
A revisão legal e teórica foi desenvolvida contemplando estudo da
legislação educacional vigente para a educação infantil e da literatura da área
(M. M. CAMPOS, 2010; ROSEMBERG, 2015; FLORES e SOARES, 2015;
FLORES E ALBUQUERQUE, 2016; BARBOSA E CAMPOS, 2016), enfocando
prioritariamente a questão da matrícula escolar na pré-escola. Do ponto de vista
de sua organização, o artigo inicia situando a educação infantil no ordenamento
legal vigente e dialogando com autores que contribuem para fundamentar o
direito a Educação Infantil e os riscos presentes para a etapa como um todo em
consequência da inclusão das crianças de quatro e cinco anos na faixa etária
obrigatória. Estudos sobre as parcerias público-privadas para a expansão da
oferta de educação infantil são trazidos de maneira a contribuir para a
contextualização da realidade municipal (SUSIN E PERONI, 2011; SUSIN E
FLORES, 2013).
A seguir, é apresentado o Município de Gravataí/RS, suas normativas e
ordenamento legal para a oferta de educação infantil, seguido pela apresentação
e análise dos dados sobre a pré-escola no município de Gravataí, incluindo-se
estudo sobre a evolução das matrículas, da taxa de atendimento e os
movimentos quanto à dependência administrativa das vagas ofertadas. Como
resultados até esse momento, observou-se que Gravataí vem ampliando a oferta
de vagas para a educação infantil; porém, não alcançou a meta do PNE 20012010 de atendimento a, pelo menos, 80% da subetapa pré-escola naquele
decênio. Além disso, os dados evidenciam que o município possui um grande
desafio para universalizar a matrícula na pré-escola no prazo determinado em
lei.
Observou-se, ainda, que as matrículas na rede privada, no período
analisado, cresceram em uma proporção superior ao da pública municipal,
constando nessa dependência administrativa instituições privadas conveniadas,
pois esse município possui normas que autorizam e orientam a realização de
convênios.

Uma vez que nos casos de conveniamento para a oferta de
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educação infantil ocorrem repasses de recursos públicos para instituições
privadas, sugere-se futuros estudos aprofundando essa questão na perspectiva
do direito à qualidade dessa oferta para todas as crianças.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E TEÓRICA
Foi com a Constituição Federal do Brasil de 1988 (CF/88) que o
atendimento às crianças de até seis anos de idade ficou definido como direito
destas à educação e como direito de suas famílias ao atendimento para seus
filhos. O Estatuto da Criança e do Adolescente Lei Nº 8.069/90 (ECA) reafirmou
esse direito e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394/96
(LDBEN), reconheceu a educação infantil como primeira etapa da Educação
Básica, subdivida em creche, para aquelas crianças de até três anos; e préescola, para aquelas entre quatro e seis anos de idade. Em 2009, com a
aprovação da Emenda Constitucional (EC 59/09), foi ampliada a faixa etária para
matrícula escolar obrigatória, antecipando-a para quatro anos de idade. A Lei
12.796/13 alterou a LDBEN, adequando esta quanto à faixa etária da
obrigatoriedade escolar, dentre outros aspectos (BRASIL, LDBEN, Art. 4º, Inc. I).
Ainda que atualmente esta etapa se encontre reconhecida como
educação, é recorrente a mobilização de militantes e pesquisadores/as da área
na defesa de atendimento de qualidade para todas as crianças, com
reconhecimento das especificidades inerentes a esse grupo etário (CAMPOS E
BARBOSA, 2016; FLORES E ALBUQUERQUE, 2016). O risco de retrocessos
em relação ao atendimento de qualidade para essas etapa foi objeto de
preocupação dos estudiosos da área assim que a determinação de antecipação
da matrícula escolar foi colocada em discussão (M. M. CAMPOS, 2010),
ampliando-se como temática de debates e publicações que tematizam a oferta
de educação infantil com qualidade (ROSEMBERG, 2015).
O Plano Nacional de Educação (PNE) se caracteriza por ser um plano de
duração decenal, apresentado como política de Estado, criado por lei,
apresentando metas e estratégias para a educação do país. Nesse sentido, a Lei
10.172/01 criou o PNE 2001-2010, estabelecendo uma meta intermediária (cinco
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anos) de atendimento a 60% das crianças em idade de pré-escola e uma meta
decenal de alcance mínimo de 80% de matrícula para a população pré-escolar.
A Lei 13.005/14 que aprovou o atual PNE 2014-2024 determinou como meta o
alcance de 100% de matrícula para as crianças até 2016, ratificando a
disposição constitucional. Apesar de considerar importante a ampliação de
vagas determinada pela EC 59/09, Campos (2010) destaca possíveis
repercussões da obrigatoriedade da matrícula na pré-escola e alerta:
Mesmo que a incorporação das crianças a partir dos 4 anos na faixa
de Escolaridade obrigatória possa ter um efeito indutor no sentido de
apressar a universalização da Pré-Escola, o que sem dúvida
caracteriza uma orientação democratizadora dessa mudança, a forma
como vêm ocorrendo as diversas acomodações das redes públicas –
e privadas – à nova legislação lança muitas dúvidas sobre os efeitos
provocados na vida escolar e na aprendizagem das crianças nessa
importante fase do desenvolvimento infantil. (CAMPOS, M. M. 2010,
p.13).

A pressão para a expansão rápida da oferta educacional tem levado os
municípios à adoção de medidas que podem representar perda de direitos às
crianças em idade de educação infantil, tais como a redução da oferta de vagas
para os grupos de até três anos, a redução da jornada integral para parcial ou,
ainda, a realização de convênios entre as prefeituras e instituições privadas em
diferentes modalidades de compra de vagas. Susin e Peroni (2009), explicam
alguns dos movimentos que levaram ao contexto atual de conveniamentos:
Necessário se faz destacar que esta inserção não pode merecer
desaprovação uma vez que o poder público, ao lançar mão dos
convênios para a educação infantil, em outra conjuntura (inexistência
de um fundo específico para essa etapa da educação), incentivou essa
prática. O que se coloca no momento é a necessidade da oferta de
escola pública, gratuita e de qualidade, não somente para o ensino
fundamental, mas para a educação infantil – oferta que se deve dar
dentro de parâmetros de qualidade que no caso da educação infantil,
respeite a criança e seus direitos. (SUSIN E PERONI, 2009, p. 285 –
286).

Para Susin e Peroni (2009), o padrão de oferta estatal na educação
infantil vem sendo alterado pela política de conveniamento, pois, segundo as
autoras (2009), justificativas referentes a contextos de crise econômica passam
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a legitimar o afastamento do Estado desta política, justificando a expansão
predominante da oferta em instituições conveniadas.
O MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ/RS E SEU ORDENAMENTO LEGAL PARA
OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Gravataí é um município do Rio Grande do Sul pertencente à Região
Metropolitana de Porto Alegre. Dados do IBGE (2010) indicam que sua
população é de 255.660 habitantes, com 20.699 crianças de até cinco anos de
idade, sendo 13.724, de zero a três e 6.975, de quatro e cinco anos, distribuídas
em uma área demográfica de 463.499 Km² e com densidade populacional de
551,59 habitantes por Km². Segundo o IBGE Cidades (2015), o município de
Gravataí teve uma população estimada em 272.257 habitantes para o mesmo
ano, o que aponta para um crescimento populacional em relação a 2010.
A história de Gravataí, segundo site oficial do município, começa
legalmente, em abril de 1763, com a fundação da Aldeia de Nossa Senhora dos
Anjos; no entanto, o contexto de sua introdução na história do Rio Grande do Sul
é um pouco anterior a esta data. Em 1762, um contingente de índios foi trazido
para a região, fugidos da guerra guaranítica, logo, a aldeia já existia antes
mesmo de sua fundação oficial. Em relação ao nome do município, segundo o
site da prefeitura municipal, consta que “Nascida às margens de um rio, o nome
da cidade tem origem numa espécie de bromélia conhecida como Gravatá. Em
Tupi-guarani, Gravatahy que significa Rio (Y) dos Gravatás” (PREFEITURA
MUNICIPAL, 2015). Segundo a história do município:
As primeiras concessões de terras em território gravataiense por
açorianos datam de 1772. A Aldeia dos Anjos teria seu período de
apogeu a partir desta data, com a chegada de José Marcelino de
Figueiredo, Governador da Província de São Pedro e que urbanizou o
aldeamento, construindo escolas, olarias e moinhos. Em 1795, foi
desmembrada da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição de
Viamão e, em 1806, elevada à categoria de Freguesia, ou seja, distrito
de Porto Alegre (PREFEITURA MUNICIPAL, 2015).

Durante o período final do Século XIX, a farinha de mandioca trouxe
grande desenvolvimento para o município, sendo comercializada também
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internacionalmente, e este cultivo trouxe crescimento econômico para o
município até a primeira metade do Séc. XX. De acordo com dados oficiais,
“Novo marco na História municipal viria nas décadas de 60 e 70 com a
instalação das primeiras indústrias, a criação do Distrito Industrial e a construção
da FREE-WAY com acesso à Gravataí”. Já em 1997, houve a instalação da
empresa General Motors (GM), no complexo Industrial da cidade trazendo mais
empregos e desenvolvimento econômico para o município.

(PREFEITURA

MUNICIPAL, 2015).
O Município de Gravataí, segundo site oficial da Prefeitura Municipal
(2015), conta com escolas em todas as suas regiões e a população da zona
rural tem fácil acesso às escolas em bairros urbanos próximos em razão da alta
taxa de urbanização. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)
médio entre as escolas municipais era, no ano de 2013, de 4,9 para a 4ª série e
5º ano com meta de 5.5 para 2015. O IDEB médio entre as escolas municipais
para a 8ª série/9º do mesmo ano foi de 3.6 com meta de 4.5 para o ano de 2015
(INEP, 2015).
Segundo o IBGE Cidades, o município contava em 2012, com
aproximadamente 38.459 matrículas no ensino fundamental, 9.462 matrículas no
ensino médio e 2.813 matrículas no ensino pré-escolar. No mesmo ano (2012),
havia 100 escolas de ensino fundamental, sendo 12 privadas, 24 estaduais e 64
municipais. Em relação ao ensino médio, havia um total de 23 escolas, sendo
seis privadas, 16 estaduais e uma municipal. Na pré-escola, havia 85 escolas,
40 privadas e 45 municipais (IBGE CIDADES, 2015). No ano de 2012, Gravataí
contava com um total de 1.676 docentes no ensino fundamental, 553 no ensino
médio e 239 no ensino pré-escolar, sendo 89 da rede pública municipal (IBGE
CIDADES, 2015).
No ano de 1997, pela Lei nº 1.180, o município de Gravataí criou o
Conselho Municipal de Educação (CMEG) sendo este autônomo, de caráter
deliberativo, consultivo, normativo e fiscalizador e em janeiro de 2006, através
da Lei nº 2.456, foi criado o Sistema Municipal de Ensino. (CÂMARA DE
VEREADORES DE GRAVATAÍ, 2015).
418

Em 27 de Abril de 2006, a Lei Municipal nº 2.508, revoga a Lei 2.463/06 e
“Autoriza o município de Gravataí a firmar convênio com a Associação do Bem
Estar da Criança e do Adolescente de Gravataí – ABEMGRA, Creches das
Entidades Comunitárias, Clubes de Serviços e Entidades Assistenciais, visando
ao atendimento de crianças entre 0 (zero) a 05 (cinco) anos de idade”. (LEIS
MUNICIPAIS, 2015). Com a Resolução CMEG n.º 01, de 29 de Junho de 2006,
foram estabelecidos procedimentos a serem adotados pelas mantenedoras de
Instituições que ofertavam Educação Infantil, com vistas à integração das
mesmas ao Sistema Municipal de Ensino. (LEIS MUNICIPAIS, 2015)
Segundo o Parecer CMEG nº 02, de 13 de Novembro de 2006, que
orienta o Sistema Municipal de Ensino de Gravataí, a implementação do ensino
fundamental de nove anos de duração, com ingresso aos seis anos de idade,
teve a implementação desta matrícula iniciada naquele mesmo ano. (LEIS
MUNICIPAIS, 2015). A Resolução de nº 01 do CMEG, em 27 de Maio de 2009,
estabeleceu normas para o credenciamento e autorização para funcionamento
das instituições de educação infantil integrantes do Sistema Municipal de Ensino
de Gravataí. (LEIS MUNICIPAIS, 2015)
A Lei n° 3.006, de 15 de Julho de 2010, estabelece critérios para o
preenchimento de vagas nas creches, escolas infantis, instituições de ensino e
outras entidades conveniadas com o município de Gravataí e dá outras
providências. No Art. 2º determina que: “O preenchimento de vagas deverá ser
realizado na Central de Vagas, na Secretaria Municipal de Educação,
obedecendo aos seguintes critérios: Vulnerabilidade social; Renda familiar;
Residir

em

Gravataí;

Necessidade

devidamente

comprovada.”

(LEIS

MUNICIPAIS, 2015).
Com a Resolução CMEG nº 01, de 08 de Dezembro de 2011 ficou
estabelecido procedimentos a serem adotados pelas mantenedoras de
instituições que ofertam educação infantil, objetivando sua integração e/ou
reintegração, através de recadastramento, no Sistema Municipal de Gravataí.
(LEIS MUNICIPAIS, 2015). Em 17 de Outubro de 2013, a Resolução nº 01 do
CMEG, revoga as Resoluções de 2006, 2009 e 2011 e estabelece normas para
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o cadastramento e credenciamento das escolas que ofertam educação infantil,
objetivando sua integração no Sistema Municipal de Ensino de Gravataí, bem
como os procedimentos a serem adotados para sua autorização de
funcionamento. (LEIS MUNICIPAIS, 2015).
O Parecer nº 15, de 28 de Outubro de 2015, estabelece condições para a
oferta da educação infantil no Sistema Municipal de Ensino de Gravataí. (LEIS
MUNICIPAIS, 2015). No que se refere à expansão de vagas a partir do
Programa Federal Proinfância, segundo o site do Sistema Integrado de
Monitoramento, Execução e Controle do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação, (FNDE/SIMEC, 2015), o município de Gravataí pertence ao Grupo 1,
grandes cidades e capitais com mais de 100 mil habitantes, tendo um déficit
global de 50 unidades para atender a educação infantil, e teria proposto
convênio Proinfância para 16 unidades no Plano de Aceleração do Crescimento
(PAC), e teve aprovação de uma unidade no Pré-PAC2 e 14 no PAC2. Para os
anos de 2012-2014, o município propôs mais 14 unidades. (FNDE/SIMEC,
2015).
APRESENTAÇÃO E ANÁLISES DOS DADOS SOBRE A PRÉ-ESCOLA
Nesta seção, faremos apresentação e análise de dados relativos à oferta
de matrículas para a etapa pré-escola, na perspectiva do alcance as metas do
PNE 2001-2010 e do PNE 2014-2024, com base nos dados do INEP e do TCERS no período 2005-2014.
Gráfico
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(2016).

Observando a série histórica 2005-2014, na subetapa pré-escola,
conforme Gráfico 1, podemos perceber que o Município de Gravataí, no ano de
2005, registrou 3.425 matrículas e sofreu uma queda de 1.653 no ano de 2006,
chegando a 1.772 matrículas. Esta queda representou uma redução de 48% do
seu total. Apesar do crescimento contínuo a partir de 2006, chegando a
alcançar em 2014, 3.173, o município não superou a oferta inicial de 2005,
acumulando assim, uma retração de 7,3% na série histórica observada.
A redução ocorrida no ano de 2006, possivelmente está relacionada com
a oferta do ensino fundamental de 9 anos, quando passou-se a matricular
crianças com 6 anos de idade nessa etapa escolar. (CMEG, Parecer nº
02/2006). Com essas alterações, os alunos que no ano de 2005 frequentaram
a pré-escola aos cinco anos de idade, em 2006, ingressaram no ensino
fundamental reduzindo as matrículas da pré-escola.
Gráfico 2 – Matrículas na pré-escola por dependência administrativa (INEP,
2005- 2014).
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Na dependência administrativa estadual, o município atendia, em 2005,
um total de 401 matrículas; em 2006, reduziu para 393, em 2007, para 279, em
2008, houve 153 matrículas; em 2009, esse número reduziu para 136 e, por
fim, em 2010, esta rede ofereceu 84 matrículas, apresentando declínio regular
no período 2005-2009. A partir de 2010, a rede estadual deixa de atender a
pré-escola no Município de Gravataí em consequência do processo de
municipalização da Educação Infantil.
Na rede municipal, na etapa pré-escolar, conforme evidencia o Gráfico 2,
houve uma diminuição significativa na oferta, passando de 1.796, em 2005,
para 208 matrículas em 2006, o que representa uma redução de 88,41%. Essa
esfera administrativa parece ser a que sofreu o maior impacto relativo à
ampliação do ensino fundamental para nove anos de duração. A partir de 2006,
ocorreu um aumento progressivo de matrículas na pré-escola, chegando a um
total de 1.556 matrículas em 2014. Apesar de todo o esforço, esse município
não conseguiu superar o número de matrículas ofertadas no início da série
histórica apresentando uma redução de 13% entre 2005-2014.
No atendimento à subetapa pré-escolar na rede privada, conforme
evidencia o Gráfico 2, houve 1.228 matrículas, em 2005, caindo para 1.171 em
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2006. Essa pequena redução de 57 matrículas pode evidenciar que o impacto
da antecipação da idade para ingresso no ensino fundamental não alterou essa
oferta de imediato, o que poderia indicar que as escolas privadas não
implantaram o ensino fundamental de imediato, no mesmo ano que as escolas
municipais, fato que já se modificou no ano de 2007, quando a rede privada
apresentou uma queda de 205 matrículas. Pelo que esta pesquisa identificou,
os documentos legais e orientadores desse município em relação à realização
de convênios entre o poder público e as instituições privadas surgem no ano de
2006,

possivelmente

impactando

os

dados

quanto

à

dependência

administrativa da vaga oferta a partir de 2007. No ano de 2008, a rede privada
matriculou 1.079, aumentando gradativamente, até chegar a 1.651 matrículas
em 2012. Nos dois anos seguintes, houve uma leve redução neste número,
chegando a 1.617 matrículas em 2014. Apesar de apresentar uma pequena
queda nos últimos dois anos, a rede privada, na etapa pré-escola, teve um
aumento de 389 matrículas na série histórica 2005-2014, representando 31%
de aumento. Observa-se que a rede privada, ao longo do período analisado,
cresceu regularmente, chegando a ultrapassar a rede pública municipal, o que
alerta para uma expansão já verificada por Susin e Flores (2013) em outras
redes

municipais,

situação

que

exige

a

realização

de

estudos

de

monitoramento e avaliação da qualidade da vaga ofertada.
Gráfico 3 – Percentual de expansão da pré-escola por dependência
administrativa (INEP, 2005; 2010; 2014).
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Considerando a série histórica aqui analisada, no Gráfico 3, observa-se
que a participação da rede estadual passou de 12%, em 2005, para 4%, em
2010, já não havendo esse registro para o ano de 2014. Quanto à rede
municipal, esta oscilou, passando de 52%, em 2005, para 45%, em 2010, e
voltando a crescer em 2014, quando atingiu 49%. A rede privada ocupava 36%
de participação no total de matrículas, em 2005, passando a atingir 51% em
2010 e permanecendo com esse percentual 2014. Chama a atenção o
crescimento da rede privada o que pode ser explicado considerando-se a
ampliação do número de convênios realizado por esse município nos últimos
anos. Considerando-se a expansão de parcerias público-privadas em diversas
áreas sociais, aqui se deu movimento semelhante, com marcado crescimento
nos últimos dez anos. Flores e Susin (2013) dentre outros aspectos alertam
para riscos com a perda da qualidade quando os repasses às redes
conveniadas são inferiores aos valores praticados nas redes próprias, que
podem se expressar em precárias condições quanto ao espaço físico, à
formação de profissionais ou, mesmo, na alimentação oferecida às crianças.
Gráfico 4 – Taxa de atendimento etapa pré-escola – TCE-RS (20062014).

Taxa de atendimento etapa pré-escola
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

38,95%

33,55%

40,00%

43,68%

34,26%

27,32%

11,57%

2006

2009

2010

2011

2012

Ano da Matrícula

424

2013

2014

Fonte: TCE-RS (2006; 2009-2014)5. Sistematização: Bortolini e Flores (2016).

Em relação à subetapa pré-escola, conforme demonstra o Gráfico 4,
este município em 2010, atendeu a 33,55% da população, não alcançando,
assim, a meta prevista no PNE 2001-2010 de atendimento a 80% das crianças,
e não atingindo sequer, a meta intermediária de 60% com alcance previsto
para o ano de 2005, conforme a Lei 10.172/01. O mesmo aconteceu com o
Estado do Rio Grande do Sul, que apesar de avanços identificados por Flores e
Soares (2015), também, não alcançou as metas do PNE 2001-2010.
Em 2014, o município atendia a 43,68% da população em idade de préescola e, considerando-se o PNE 2014-2024 que estabeleceu a meta dos
100% de atendimento até 2016, restariam 56,32% dessa população para incluir
no sistema educacional, significando um grande desafio para o Município de
Gravataí, uma vez que pela trajetória analisada a expansão predominante tem
acontecido na rede privada, em detrimento das vagas públicas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho objetivou analisar a trajetória do município de Gravataí/RS
em relação à oferta de educação infantil no período entre 2005 e 2014, tendo
como indicadores as metas do PNE 2001-2010, com enfoque para a
universalização da pré-escola, que de acordo com o PNE 2014-2024 deveria
ocorrer até 2016.
Quanto à taxa de atendimento à pré-escola, observa-se que houve
crescimento contínuo, mas o município não alcançou a meta prevista pelo PNE
2001-2010 de atender a, no mínimo, 80% da população desta subetapa,
alcançando apenas 34,26% em 2011. Em 2014, o município atendeu 43,68%
da população, restando assim, 56,32% da população na faixa etária para que a
pré-escola seja universalizada, conforme meta do PNE 2014-2024. Analisando-

5

Este percentual é apresentado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul
\TCE-RS que até o ano de 2011 cruzava os dados do Censo do INEP com os dados
populacionais do IBGE e a partir de 2012, passou a cruzar os dados do Censo do INEP com o
dados do DATASUS.
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se a tendência presente na trajetória recente do município, representa um
grande desafio para a gestão pública do município de Gravataí/RS atendera
determinação legal.
Ao mostrar a trajetória das normativas criadas nessa série histórica, o
estudo revela que o município concentrou empenho em criar formas de
cadastramentos das instituições privadas para fins de conveniamento,
configurando-se uma base para a expansão da oferta na rede privada.
Destaca-se aqui a relevância de um estudo aprofundado no que refere ao
conveniamento com instituições não governamentais, numa perspectiva de
monitoramento e avaliação da qualidade desta oferta, porque essa política
significa uma ampliação subsidiada com recursos municipais, o que exige
controle social em relação às vagas ofertadas.
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OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NA PERSPECTIVA DO
ESTADO DO CONHECIMENTO
Francine Mendonça da Silva1
Marilene Gabriel Dalla Corte2
Eixo 1 – Estado e Políticas Educacionais
RESUMO
Este artigo refere-se a pesquisa preliminar da dissertação de Mestrado Profissional, do
Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Gestão Educacional, UFSM/RS. Para
tanto, objetiva-se reconhecer, na perspectiva do estado do conhecimento, as principais
produções científicas que tratam da estrutura, organização e representatividade em conselhos
municipais de educação em inter-relação com as políticas públicas educacionais e a sociedade
do conhecimento. O delineamento da pesquisa ancora-se em uma abordagem quantiqualitativa e se caracteriza como Estado do Conhecimento; buscou-se os periódicos no banco
de dados da Capes, com os descritores: Conselheiros Municipais de Educação; e Conselho
Municipal de Educação. Após a leitura dos periódicos, categorizou-se os periódicos em dois
assuntos: estrutura, organização e funcionamento dos CMEs; e perfil e representatividade dos
conselheiros. Verificou-se que não há muitas pesquisas e estudos que tratam sobre o
Conselho Municipal de Educação (CME), sua estrutura, organização e funcionamento e o perfil
e representatividade dos conselheiros, porém é um órgão essencial para a consolidação da
gestão democrática da educação e a possibilidade de normatização que propicie uma
educação para a cidadania global. Verifica-se que a maioria dos conselhos possuem funções
consultivas e deliberativas, as funções normativas, fiscalizadoras e mobilizadoras são mais
recentes e ainda há muitos conselhos que não possuem essas funções. Com o perfil foi
possível reconhecer as características dos atores que estão envolvidos com a educação:
maioria dos conselheiros possui mais de 40 anos, a maioria são mulheres, que mais da metade
dos conselheiros possuem curso de nível superior e que a grande maioria são professores que
estão atuando na docência ou estão em cargos educacionais. Referente a composição e a
representatividade dos conselheiros, ressalta-se que a maioria dos conselhos não são
numerosos, no caso do RGS, 60% dos CMEs possuem 9 membros, porém há registro de
municípios que possuem 24 membros. A maioria das pesquisas demonstra que as
representatividades mais expressivas são a do poder executivo, dos professores e dos pais.
Palavras-chave: Conselhos Municipais de Educação. Políticas Educacionais. Estado do
conhecimento.

INTRODUÇÃO
Este artigo refere-se a uma pesquisa do curso de Mestrado Profissional,
do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Gestão Educacional
da Universidade Federal de Santa Maria, RS, que tem como tema central a

1

Apresentadora do trabalho. Mestranda no Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas
e Gestão Educacional – UFSM. E-mail: <cinebsb@gmail.com>.
2 Orientadora. Doutora em Educação (PUCRS). Professora Adjunta da Universidade Federal de
Santa Maria (UFSM). E-mail: <marilenedallacorte@gmail.com>.
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formação continuada de conselheiros e técnicos municipais de educação e a
gestão compartilhada no Sistema Municipal de Ensino (SME).Assim sendo,
objetiva-se reconhecer, na perspectiva do estado do conhecimento, as
principais produções científicas que tratam da estrutura, organização e
representatividade em Conselhos Municipais de Educação (CME) em interrelação

com

as

políticas

públicas

educacionais

e

a

sociedade

do

conhecimento.
Acredita-se que é necessário estudos e pesquisas que possam contribuir
com o conhecimento acerca da conjuntura dos CMEs e, nesse sentido,
influenciar diretamente no trabalho desenvolvido no CME na perspectiva de
que: “Fortalecer a figura do Conselho de Educação como agente desse
processo de execução das políticas públicas em educação perpassa,
primeiramente, pela formação dos profissionais que atuam em seu contexto”
(SILVA, 2015, p. 25).
Iniciou-se com uma pesquisa do estado do conhecimento que permitiu
mapear, reconhecer, identificar e analisar os conhecimentos já produzidos e as
lacunas

existentes

em

uma

determinada

área,

contribuindo

para

a

[re]construção de saberes e fazeres e na elaboração do referencial teórico da
pesquisa de dissertação. Nesta lógica, busca-se compilar, analisar, divulgar e
oportunizar a discussão acerca das percepções e dos resultados obtidos à luz
de artigos em periódicos publicados sobre o tema “conselhos municipais de
educação”, disponíveis nos periódicos no banco de teses e dissertações da
Capes, que permitam reconhecer e identificar os conhecimentos produzidos e
suas contribuições para a compreensão acerca da conjuntura dos CMEs e
posterior continuidade aos estudos de mestrado com o foco na formação
continuada de conselheiros e técnicos da educação municipal.
Sabe-se que os CMEs são órgãos colegiados que atuam como
intermediários entre a sociedade e o estado na gestão da educação municipal,
exercem papel de articuladores e mediadores das demandas educacionais,
principalmente quando se propõem uma educação para a cidadania global,
onde se compreende uma educação voltada para a preparação dos alunos
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com a aquisição de valores, conhecimentos e habilidades para enfrentar os
desafios diários.
A promulgação da Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional - LDB de 1996 (BRASIL, 1996), firmaram o
município como ente federado autônomo e os princípios da gestão
democrática, dessa maneira, podem instituir seus sistemas de ensino e o CME
passa a ter funções normativas, consultivas, deliberativas e fiscalizadoras das
políticas públicas, o que permite maior liberdade aos municípios propondo e
executando políticas que atendessem as demandas locais e, assim, consolidar
a gestão democrática da educação básica.
ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA
O delineamento da pesquisa ancora-se em uma abordagem quantiqualitativa e se caracteriza como Estado do Conhecimento. Os dados serão
classificados, organizados e analisados estatisticamente e complementados
com dados subjetivos, assim, os dados propiciam uma visão exata e em
profundidade do estudo. Conforme Triviños (2008, p. 66),
[...] o conjunto de propriedades, a estrutura das mesmas não nos dão
uma visão exata da qualidade do objeto, Para atingir esta é preciso
conhecer as funções, a finalidade do objeto em relação a outros
objetos [...], de maneira que a qualidade de um objeto só é conhecida
quando indicamos suas propriedades, a estrutura destas, a função e
a finalidade do objeto. O objeto, além da qualidade, tem quantidade.
Conhecer a quantidade de um objeto significa avançar no
conhecimento do objeto.

Castro e Verle (2004) evidenciam que o estado da arte ou do
conhecimento, refere-se a uma análise sobre as produções acadêmicas em
uma

determinada

área

que

permitem

reconhecer

e

identificar

os

conhecimentos já produzidos, contribuindo para possíveis avanços dos temas
em estudo, aprofundando, portanto, os temas em questão e aproximando das
diversificadas realidades e contextos refletidos nestes trabalhos analisados.
Na primeira etapa da pesquisa, buscou-se periódicos no banco de dados
da Capes, com os descritores: Conselheiros Municipais de Educação; e
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Conselho Municipal de Educação. Encontrou-se 78 periódicos, desses,
percebeu-se que alguns periódicos se repetiam nos descritores, dessa
maneira, obteve-se um total de 66 periódicos.
Para essa pesquisa priorizou-se os artigos que tratam sobre o Conselho
Municipal de Educação, sua estrutura, organização e representatividade,
totalizando 10 selecionados. Na segunda etapa realizou-se uma leitura
flutuante dos resumos com o propósito de identificar quais os periódicos que
tinham mais aderência com a temática proposta para este estudo, para a
próxima etapa selecionou-se seis periódicos dos 10 que foram selecionados
anteriormente.
A terceira etapa consistiu no mapeamento das pesquisas, com os títulos,
autores, objetivos das pesquisas, encaminhamentos teóricos e análise dos
resultados.
MAPEAMENTO DAS PESQUISAS
O quadro abaixo identifica os títulos e os autores dos periódicos que
foram selecionados para a análise que eram mais condizentes com a proposta
da pesquisa.
QUADRO 1 – Visão panorâmica de textos sobre Conselhos Municipais de
Educação em periódicos.
Título

Autor(es)

Conselhos Municipais de Educação: autonomia e

Lucia Helena G.

democratização do ensino (2004)

Teixeira

Gestão da Educação Municipal: Composição dos
Conselhos Municipais de Educação do Rio Grande do Sul
(2006)
Participação política, problemas sociais e atuação em
Conselhos Gestores Municipais (2008)

Flávia Obino Corrêa
Werle
Fernanda Rios
Petrarca

432

Constituição e funcionamento do Conselho Municipal

Sueli Menezes

de Educação frente ao processo de democratização da

Pereira

gestão: um estudo dos municípios de Santa Maria e Santa

Oséias Santos de

Rosa/RS (2011)

Oliveira
Marilene Gabriel Dalla

Conselho

Municipal

e

Gestão

educacional:

a

formação continuada a distância e seus movimentos
(2014a)

Corte
Joacir Marques da Costa
Janilse Fernandes Nunes
Marina Lara Silva dos
Santos Teixeira
Marilene Gabriel Dalla
Corte

Avaliação e Conselhos Municipais de Educação:
interfaces entre formação continuada, qualidade e gestão
(2014b)

Joacir Marques da
Costa
Marina Lara Silva dos
Santos Teixeira
Rosane Carneiro
Sarturi

Fonte: Elaborado pela autora.

Teixeira (2004) apresenta um estudo sobre os CME, realiza uma análise
da legislação de nove municípios que instituíram SME em Minas Gerais até o
ano de 2.000. Traça o percurso histórico da ideia de Conselho de Educação no
país, considera o período anterior à constituição dos sistemas federal e
estaduais de educação pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL,
1961), o período pós legislação e a situação atual.
Werle (2006) analisa as leis que instituíram 80 CMEs partícipes da
FAMURS3, no que se refere a sua composição e os atores envolvidos e
questiona se os CMEs são espaços de participação da sociedade, comunidade
escolar e do poder público no que se refere a gestão educacional. Segundo a
autora, a importância de se realizar esse estudo é porque os CMEs “[...]
3

Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul.
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instituem novos atores políticos no cenário da educação local” e esses atores
“[...] imprimem novos elementos às políticas, pois delas se reapropriam,
rearticulando-as, inserindo-lhes modificações e interpretações” (p. 350) mais
adequadas a realidade local e a sociedade do conhecimento. Assim, os CMEs
se manifestam e tomam decisões através de pareceres, resoluções,
memorandos e outras formas, que lhe dão voz, interpretando a legislação das
demais instâncias administrativas.
O artigo de Petrarca (2008) investiga a relação entre os processos de
construção de problemas e participação política em conselhos gestores
municipais no município de Pelotas/RS. Para o autor, o problema “emerge
através da ação de um conjunto de atores que identificam e definem o
problema como uma preocupação social para que posteriormente ele seja
reconhecido e passe a constar na arena de consideração pública [...], por meio
de políticas destinadas a resolver o problema” (PETRARCA, 2008, p. 30).
Realiza um mapeamento do CME, sua estrutura, organização e o perfil dos
conselheiros: origens sociais, formação profissional e participação política.
Pereira e Oliveira (2011, p. 651) buscam “[...] verificar a constituição e
função que assumem os CMEs no processo de descentralização de poder,
visando à democratização das decisões na área educacional [...]”, com ênfase
nos CMEs de Santa Maria e Santa Rosa, a partir da legislação de criação dos
referidos CMEs.
O artigo de Dalla Corte et al (2014a), objetiva reconhecer e analisar
impactos da formação continuada do curso do Pró-conselho/UFSM (1ª edição),
acerca de aspectos como atuação competente e comprometida dos cursistas
junto aos Conselhos Municipais de Educação como órgãos colegiados
democráticos. Destacam o perfil dos cursistas: faixa etária, formação
profissional e tempo de atuação no magistério. O Pró-Conselho constitui-se um
Programa governamental, sendo uma das iniciativas da Secretaria de
Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC), está relacionado à
política nacional de democratização da gestão educacional e as políticas de
formação e valorização dos profissionais da educação.
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O objetivo do artigo de Dalla Corte et al (2014b, p. 195) é analisar os
dados “das percepções dos conselheiros sobre avaliação em larga escala e
inter-relações com a qualidade da educação municipal, assim como os
impactos da formação continuada desenvolvida no curso de extensão PróConselho” desenvolvido na Universidade Federal de Santa Maria. Dessa
maneira, o artigo trata sobre a inter-relação entre a avaliação, qualidade,
Conselho Municipal de Educação, gestão e formação continuada, um estudo
com foco nos municípios integrantes da Associação dos Municípios do Centro
do Estado (AMCENTRO/RS).
Destaca-se que os dois artigos de Dalla Corte et al (2014a e 2014b)
selecionados, são frutos de um projeto de pesquisa “Interligações entre
políticas públicas e ações pedagógicas: limites e possibilidades”, de um
Observatório de Educação (OBEDUC/CAPES) que é desenvolvido na
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) com o objetivo de delinear e
analisar os limites e as possibilidades dos Conselhos Municipais de Educação,
vinculados ao curso do Pró-Conselho (também desenvolvido na UFSM). A
pesquisa considera a conjuntura, as proposições e as orientações de políticas
públicas e os marcos legais do Conselho Municipal de Educação (CME), assim
como das ações desenvolvidas com as Mantenedoras e as Escolas públicas,
entre outros aspectos subjacentes ao perfil e atuação dos Conselheiros
(DALLA CORTE et al, 2014a; 2014b).
Após a leitura dos periódicos, verificou-se que tratavam de assuntos
semelhantes, assim, foi possível fazer uma categorização dos assuntos
tratados: estrutura, organização e funcionamento dos CMEs (PETRARCA,
2008; TEIXEIRA, 2004; WERLE, 2006); e perfil e representatividade dos
conselheiros (PETRARCA, 2008; TEIXEIRA, 2004; WERLE, 2006; PEREIRA e
OLIVEIRA, 2011; DALLA CORTE, 2014a; 2014b).
ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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Petrarca (2008) na sua pesquisa, traz o exemplo de organização,
estrutura e funcionamento do CME do município de Pelotas/RS que surgiu em
1972, mas iniciou suas atividades em 1983, um conselho com funções
consultivas que surgiu antes da criação da Secretaria Municipal de Educação.
Destaca que o CME é composto por 15 conselheiros e que cada um representa
uma entidade, o mandato é de seis anos e cada entidade indica um titular e um
suplente. As reuniões acontecem semanalmente e constitui-se em um dos
poucos momentos em que o grupo possui para discutir os problemas
educacionais. As pautas são definidas pela assessora e presidente do
conselho conforme os acontecimentos da semana, entretanto, durante a
reunião surgem outras questões. Após debate sobre os pontos da pauta, há
espaços para que os conselheiros possam relatar ou fazer algum comentário
sobre questões que são discutidas em outros espaços de participação.
Pereira e Oliveira (2011) na análise da legislação de criação do SME e do
CME dos municípios de Santa Maria (SM) e Santa Rosa (SR), no Rio Grande
do Sul, destacam que o Conselho Municipal de Educação de Santa Maria
(CMESM) possui funções de caráter consultivo, normativo, deliberativo e
fiscalizar e está vinculado a Secretaria Municipal de Ensino, possuindo nove
membros titulares e nove suplentes, desses dois terços (2/3) devem ser
professores do ensino público e particular, nomeados pelo Poder Executivo
Municipal. O Conselho Municipal de Educação de Santa Rosa (CME/SR) é
constituído por 21 membros titulares e 21 suplentes.
Teixeira (2004) ao analisar os documentos dos municípios de Minas
Gerais identificou a diversidade de tipos de conselhos constituídos e a riqueza
de expressões da autonomia municipal referente a sua organização. Os dados
demonstram que dos nove municípios pesquisados, apenas um não instituiu
CME. A criação do CME de três municípios foi na década de 1990 e foram
reorganizados posteriormente com a criação dos Sistemas Municipais de
Ensino; um CME foi criado em 1972, porém funcionou por pouco tempo e foi
recriado em 1985; em quatro municípios os CMEs foram criados pela
constituição do sistema de ensino.
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Conforme a autora, a legislação de quatro municípios descreve os
fins/objetivos do conselho, em três municípios aparece o objetivo: “[...]
favorecer a participação da sociedade civil na definição da política educacional
e concorrer para a melhoria d ensino ministrado [...]” (TEIXEIRA, 2004, p. 703),
em um CME há a finalidade de “[...] orientar, estabelecer normas e assessorar
o governo municipal em matéria de ensino” (idem). Na totalidade, os conselhos
são definidos como órgãos deliberativos e consultivos, e a função normativa é
atribuída em seis conselhos. Quanto ao número de membros, varia entre cinco
e 24 membros, a duração dos mandatos varia entre dois e quatro anos, com
nomeação

dos

prefeitos

municipais.

Referente

as

competências,

os

documentos mostram uma conotação administrativa, de caráter técnicoadministrativo, em todos há referências no processo de planejamento da
educação no município, também destaca as competências quanto ao
acompanhamento e controle da aplicação dos recursos financeiros e controle
das ações do poder público na área. Sobre a participação dos conselhos na
definição da política educacional dos municípios, só foi encontrado nos
documentos de dois municípios, entretanto, a autora reconhece que a atuação
dos conselhos assume um caráter político, elaboram normas para o ensino
municipal, examinam processo e emitem pareceres, assim, legislando sobre o
ensino.
Werle (2006) analisa as leis de 80 municípios do Rio Grande do Sul no
que se refere a criação, funcionamento, estrutura e constituição do CME.
Segundo a autora, a maioria dos CMEs possuem nove membros (60%), 6,25%
com 15 membros, um conselho possui 16 e outro, 18 componentes, assim,
constituindo-se como colegiados não numerosos.

Considera, então, que o

número de membros é relevante por estar relacionado com a possibilidade de
diversificação da origem e representação de seus membros, e que “Um
colegiado com maior número de componentes favorece uma diversificada
representação de entidades da sociedade civil e da comunidade escolar”
(WERLE, 2006, p. 353).
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PERFIL E REPRESENTATIVIDADE DOS CONSELHEIROS
Diante do perfil dos conselheiros, Petrarca (2008) procura mostrar como
as características externas influenciam na definição e classificação das
questões, consideradas problemas educacionais. As características principais
que traz na pesquisa são: as origens sociais, a formação profissional do
conselheiro e participação política. Sobre as origens sociais dos conselheiros,
destaca que referente a formação escolar e profissão dos pais dos
conselheiros, percebe um aumento significativo no número de pais com
segundo grau completo em relação ao nível das mães, mas a maioria não
terminou o primeiro grau, 53,3% dos pais e 66,7% das mães; 53,3% das mães
são donas de casa, 26,7% dos pais são operários, 13,3% são agricultores e
20% são pequenos comerciantes.
Com relação a formação profissional dos conselheiros, 86,7% concluíram
cursos de Licenciatura e Educação e 13,4% na área de Comunicação e Direito;
46,7% dos conselheiros atuam como professores, 40% ocupam duas funções,
atuando como professor e ocupando cargos educacionais, e 13,3% atuam
somente em cargos educacionais; 60% dos conselheiros concluíram seus
cursos durante a década de 1960-70; 60% têm mais de 50 anos. Para o autor,
esses dados demonstram que o conselho é composto de profissionais com
carreiras definidas, pessoas com mais experiências de vida e profissional e que
a participação no conselho é vista “[...] como um lugar que permite trazer
alternativas em termos de desenvolvimento profissional” (2008, p. 44). Sobre a
participação política, o autor ressalta que 66,7% dos conselheiros participam de
outras entidades, as mais recorrentes são: sindicatos de professores e
instituições de caráter religioso.
Dalla Corte et al (2014a) realizam um mapeamento dos cursistas que
participaram do curso do Pró-Conselho/UFSM (total de 155 cursistas) no Rio
Grande do Sul, com: faixa etária, gênero, formação, tempo de atuação no
magistério. A faixa etária mais considerável que aparece é de 45 a 50 anos
com 29%; 89,03% dos cursistas são mulheres; 96,13% possuem graduação e
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70,06% possuem especialização, o curso que aparece com maior número é o
de Pedagogia com 30,32%; a maioria dos cursistas 24,52% atuam no
magistério entre 21 e 25 anos. Os autores consideram importante conhecer
quem são esses sujeitos, as suas particularidades, características e
contextualizá-los no cenário de formação e na sua atuação, com a intenção de
realizar uma formação condizente com suas expectativas, necessidades e
qualificação profissional.
No outro artigo, os autores apresentam o perfil dos conselheiros da região
da Associação dos Municípios do centro do Estado do Rio Grande do Sul
(AMCENTRO/RS) destacando dados sobre: gênero, faixa etária, formação
profissional, tempo de atuação no magistério, representatividade e/ou função
no CME. Dos dados verifica-se que 70% dos cursistas participantes do curso
do Pró-Conselho são mulheres; a maioria, 40% estão na faixa etária entre 40 e
45 anos; 20% dos cursistas possuem licenciatura em Matemática e a mesma
porcentagem

possui

licenciatura

em

Pedagogia;

com

a

mesma

representatividade de 30% aparecem os conselheiros que trabalham de 11 a
20 anos e de 21 a 30 anos; 40% dos conselheiros são presidentes do CME de
seu município e 10% são vice-presidentes; 20% dos cursistas representam a
Secretaria Municipal de Ensino (SME) (DALLA CORTE et al, 2014b).
Sobre a constituição e representação social dos CMEs de Santa Maria e
Santa Rosa, Pereira e Oliveira (2011) ressaltam que em Santa Maria não há
representantes de entidades de alunos, entidades de pais e entidades ligadas à
indústria, comércio e serviços, esses estão presentes no CME de Santa Rosa,
que não contempla associações comunitárias como em Santa Maria. Os
representantes em comum são: entidades educacionais, poder público
municipal e estadual e entidades sindicais.
Referente a representatividade dos municípios da FAMURS, Werle (2006)
identifica que em mais da metade dos municípios analisados há representação
do poder executivo, dos professores e dos pais. Em 65% dos CMEs há
representantes do prefeito ou são de livre indicação do poder executivo; em
27,5% representação da Secretaria Municipal de Educação; com 58,75%
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aparece a representação de professores/escolas municipais; e com 52,5% a
Associação de Pais e Mestres. Ressalta que a Lei Estadual que instituiu o
Sistema Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul (RIO GRANDE DO SUL,
1969) indicava que os municípios poderiam criar o CME e que ele deveria ser
composto por 2/3 de professores do ensino público e particular, dessa maneira,
verificou que a grande maioria das leis analisadas repete esta prescrição. Mais
da metade das leis (52,5%) incluem os pais ou representantes de Associações
de Pais e Mestres (APM) entre os componentes do CME. Em 41,25% das leis
estudadas referem-se a representação da comunidade na composição do
CME. Com menor expressividade, 13,89% das leis indicam os alunos como
membros do CME; em 11,25% há indicação de representação de diretores de
escolas municipais; e apenas 2,5% se referem a representação de servidores
das escolas; em 12,5% das leis há indicação de representantes de outros
colegiados.
Teixeira (2004) destaca que nos documentos dos CMEs dos municípios
de Minas Gerais identificou que em todos os conselhos pesquisados há
representatividade do poder executivo, profissionais do ensino e sociedade
civil. A representatividade do poder executivo se faz ou pelo dirigente do órgão
municipal ou por funcionários designados pelo executivo, em um município há
a representatividade do prefeito municipal. A presença dos profissionais do
ensino é representada pelos: professores de diferentes graus e redes de
ensino,

diretores,

especialista

de

ensino,

funcionários,

servidores

da

administração regional do ensino estadual (SRE) e classe patronal. Referente a
participação da sociedade civil, a autora destaca os seguintes componentes:
estudantes, pais, associações de pais, colegiados escolares, associações
comunitárias, conselhos tutelares ou conselhos da criança e do adolescente,
seção local da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil –, associações
comerciais e/ou industriais, representantes do setor financeiro, entidades que
atuam no meio rural e Rotary. Nos documentos de 5 CMEs há, ainda a
representação do poder legislativo, com participação dos vereadores.
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Verificou-se que nos periódicos disponíveis no site da Capes, a temática
que possui mais estudos e pesquisas é a saúde: Conselho de Saúde, Pacto
pela saúde, participação social e saúde, Sistema Único de Saúde, entre outros.
Diante do resultado de 66 periódicos encontrados, seis estavam relacionados
ao

Conselho

Municipal

de

Educação,

sua

estrutura,

organização

e

funcionamento e o perfil e representatividade dos conselheiros. Assim,
considera-se que o CME ainda não é um tema amplamente discutido e
pesquisado, porém é um órgão essencial para a consolidação da gestão
democrática da educação e a possibilidade de normatização que propicie uma
educação para a cidadania global.
Como foi destacado em diversos trabalhos, a função do CME e dos
conselheiros são importantes, pois possuem a responsabilidade de propor
normas complementares ao contexto municipal, assim como fiscalizar a
rede/sistema de ensino municipal com o objetivo de qualificar a educação e
consolidar a gestão com princípios democráticos.
A pesquisa de Petrarca (2008) colaborou para a compreensão do campo
empírico, da estrutura, organização e funcionamento do CME de Pelotas/RS.
Já as pesquisas de Werle (2006), Teixeira (2004) e Pereira e Oliveira (2011)
foram essenciais para a compreensão do funcionamento, composição,
organização e atribuições do CME a partir da legislação de instituição desses
órgãos. As pesquisas de Dalla Corte et al (2014a; 2014b) corroboram com o
pensamento de que é necessário uma formação que qualifique a atuação dos
conselheiros que possam melhorar a qualidade do ensino. Dalla Corte (2014a)
e Petrarca (2008) nos trazem os dados sobre o perfil dos conselheiros que
compõem os CMEs, considera-se que são dados importantes para se pensar
quem são esses atores, que estão envolvidos nas políticas públicas
educacionais e na gestão educacional dos municípios.
Diante dos dados, verifica-se que a maioria dos conselhos possuem
funções consultivas e deliberativas, as funções normativas, fiscalizadoras e
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mobilizadoras são mais recentes e ainda há muitos conselhos que não
possuem essas funções, seja por falta de conhecimento das funções do
conselho, por ainda não ter instituído o Sistema Municipal de Ensino, ou
simplesmente por escolha no ato de criação do CME. Destaca-se que os
municípios que ainda não instituíram sistema, o conselho e a rede de ensino
municipal ficam subordinados às normas e fiscalização do Conselho Estadual
de Ensino, o que pode causar um enfraquecimento da autonomia.
Com os achados sobre o perfil foi possível reconhecer as características
pessoais e profissionais dos atores que estão envolvidos com a educação,
verificou-se que a maioria dos conselheiros possui mais de 40 anos, a maioria
são mulheres, que mais da metade dos conselheiros possuem curso de nível
superior e que a grande maioria são professores que estão atuando na
docência ou estão em cargos educacionais. Esses dados demonstram que são
pessoas que possuem experiência na área educacional e que ainda estão
atuando, assim, conseguem perceber quais são as prioridades do contexto
educacional em que estão inseridos.
Referente a composição e a representatividade dos conselheiros,
ressalta-se que a maioria dos conselhos não são numerosos, no caso do RGS,
60% dos CMEs possuem 9 membros (WERLE, 2006), porém há registro de
municípios que possuem 24 membros (TEIXEIRA, 2004). A maioria das
pesquisas demonstra que as representatividades mais expressivas são a do
poder executivo, dos professores e dos pais. Em alguns CMEs verifica-se a
indicação de representação do prefeito e da Secretaria Municipal de Educação,
nesse caso, a autonomia dos conselhos também pode ser enfraquecida.
Considera-se que quanto mais a composição dos membros for diversificada e
com

maior

representatividade

de

instituições,

órgãos,

organizações,

potencializa uma gestão mais democrática.
Importante destacar que os achados da pesquisa do estado do
conhecimento, estão centrados no Rio Grande do Sul com exemplificações de
alguns municípios, e do estado de Minas Gerais.
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QUALIDADE E FINANCIAMENTO PARA EDUCAÇÃO BRASILEIRA: UMA
ANÁLISE DO PNE (2014-2024)
Silvana Maria Tres Cichelero1
Elisiane Machado Lunardi2
Eixo 1 – Estado e Políticas Educacionais
RESUMO
Este artigo foi desenvolvido no ambito do Curso de Mestado Profissional em Políticas Públicas
e Gestão Educacional/UFSM tendo por objetivo analisar o contexto das políticas públicas no
Brasil acerca da qualidade e financiamento com base no PNE(2014-2024). Apontando como
problemática de estudo: Quais são as metas do PNE(2014-2024) para qualidade e
financiamento da educação brasileira no contexto das políticas públicas educacionais? A
metodologia é qualitativa de cunho bibliográfico com análise documental. Como resultados,
aponta a importância do FUNDEF e FUNDEB como marcos regulatórios do financiamento da
educação a partir da Constituição Federal/1988. Destaca o primeiro Plano Nacional de
Educação 2001-2010 e a construção e aprovação do PNE 2014/2024 (Plano Nacional de
Educação, Lei 13.005 de 25 de junho de 2014). Evidenciando a importância da aplicação dos
10% do PIB para alcançar as Metas nele previstas. Para tanto, realiza-se uma análise mais
detalhada da Meta 20 do PNE, ressaltando os fatores que viabilizam a obtenção da qualidade
da educação, evidenciando a importância do financiamento para a sua concretização.
Concluindo que, para que a qualidade da educação seja alcançada, esta, deve configurar-se
em objetivo de todos: Estado, famílias, educadores, estudantes, enfim, de uma sociedade que
deseja evoluir e deixar de ser escrava de sua própria ignorância. Traçado o objetivo é
necessário concretizá-lo e, para isso, é preciso a união de forças para que o Plano Nacional de
Educação seja efetivado. E aqui se encontra a relevância de Meta 20, é nela que está imposto
o desafio: a concretização das outras dezenove Metas do Plano Nacional de Educação é
diretamente dependente da efetivação da Meta 20.
Palavras-chave: Políticas Públicas Educacionais. Qualidade. PNE. Financiamento.

INTRODUÇÃO
Este estudo foi desenvolvido no ambito do Curso de Mestado Profissional
em Políticas Públicas e Gestão educacional/UFSM, tem por objetivo analisar o
contexto das políticas públicas no Brasil acerca da qualidade e financiamento
com base no Plano Nacional de Educação (PNE)/2014-2024. Nessa direção,
com a aprovação do PNE, Lei n º 13.005, de 25 de junho de 2014, a educação
brasileira ganha novo fôlego, nova esperança para a superação de suas
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2 Profª Orientadora: Doutora em Educação. Professora Adjunta da Universidade Federal de Santa
Maria no Departamento de Administração Escolar – UFSM. E-mail:elisiane.lunardi@gmail.com
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mazelas. Em uma década, até 2024, o Brasil deverá concretizar suas 20
metas.
Poucas leis geraram tantas discussões. Após ouvir as sugestões da
sociedade, no final de 2010, o governo enviou ao Congresso Nacional o
anteprojeto. O mesmo foi intensamente debatido na Câmara e no Senado por
mais de três anos, tendo sido promovidas audiências públicas, negociações e
proposto modificações. Aponta-se que a matéria mais comemorada foi a
aplicação anual de 10% do Produto Interno Bruto (PIB), numa ação conjunta
das três esferas federativas. Este assunto é tratado na meta 20 do Plano,
agregando a ela 12 estratégias para a sua efetivação.
Para que se compreenda a importância desta meta, far-se-á uma breve
análise do contexto histórico do financiamento e das políticas públicas para a
educação brasileira. A partir desta análise, apresentar-se-á os conceitos de PIB
e do que se entende por uma Educação de Qualidade.
Por último, realizar-se a análise da Meta 20 do PNE(2014-2024)
ressaltando a importância da mesma para a aplicabilidade e a efetivação desta
lei, principalmente, no que se refere a garantia de uma educação básica de
qualidade, buscando a superação do descaso histórico com este setor da
sociedade.
Para tanto, realizou-se um estudo balizado numa pesquisa bibliográfica,
que conforme Gil (2002, p. 44) “[...] é desenvolvida com base em material já
elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. Tendo
como finalidade levantar o que já foi produzido e registrado a respeito do
assunto abordado. Neste viés, foram consultadas diversas fontes bibliográficas,
entre elas: livros, periódicos, artigos científicos e documentos legais, tais como:
Constituição Federal, Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei do
FUNDEF e do FUNDEB, Planos Nacionais de Educação 2001-2010 e 20142014; o que permitiu alcançar os objetivos deste estudo. Configurando-se,
assim, a problemática de estudo: Quais são as metas do PNE(2014-2024) para
qualidade e financiamento da educação brasileira no contexto das políticas
públicas educacionais?
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HISTÓRICOS DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS
O descaso com a educação no Brasil é um fator histórico. Durante todo o
período colonial praticamente não existiram escolas e aplicação de recursos do
governo com a educação. Estudavam apenas os pertencentes à elite.
O acesso à escola é um privilégio de uma minoria, sobretudo nas cidades
onde se concentram os interesses políticos e econômicos do País, como
Rio de Janeiro e Salvador. Nas demais províncias a educação caminha a
passos lentos. [...] (VIEIRA e FARIAS, 2007, p.48).
Nesta seara, no Período Imperial (a partir de 1822), na criação da
Primeira Constituição do Brasil (1824) o Artigo 179 §32 determinava: "A
instrução primária é gratuita para todos os cidadãos" e o §33 “Colégios e
universidades, onde serão ensinados os elementos das ciências, belas letras e
artes”; sendo estes, os únicos dispositivos sobre o tema educação em todo o
texto, o que retrata a restrita preocupação com a matéria educativa naquele
momento político. (VIEIRA e FARIAS, 2007).
Sucessivamente, em 15 de outubro de 1827 foi editada a primeira Lei da
Instrução Pública, estabelecendo que "em todas as cidades, villas e logares
populosos haverá escolas de primeiras letras que forem necessárias (Art.1º)”
(VIEIRA e FARIAS, 2007, p.59). Todavia, nunca foram destinados recursos
para viabilizar a existência de escolas e o trabalho dos professores, revelandose “uma promessa de boas intenções” (VIEIRA e FARIAS, 2007, p.59). Ao final
do Império, “[...] apenas 10% da população tem acesso à escola. Esta constitui,
pois, um privilégio da nobreza, situação que somente vai se alterar com o
advento da República, em particular, a partir da década de vinte (século XX).”
(VIEIRA e FARIAS, 2007, p. 67).
Com a Proclamação da República (1889), pela primeira vez em nosso
país, um Ministério é dedicado à instrução pública: o Ministério da Instrução
Pública, Correios e Telégrafos, criado pelo Decreto n.º 346 de 19 de abril de
1890. O Ministro Benjamin Constant propõe uma reforma na educação. A
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laicização da educação foi a principal mudança ocasionada por esta reforma,
que provocou a expansão dos colégios privados. Esta mesma reforma defendia
o estabelecimento de um fundo para auxiliar no desenvolvimento da instrução
primária, secundária e normal do Distrito Federal. Várias foram as tentativas
legais de destinar recursos públicos para a educação, no entanto, as mesmas
nunca se efetivaram (BRASIL, 2009).
Pouco se fez pela educação até a década de 30, quando por iniciativa de
educadores liberais, é organizado e apresentado o Manifesto dos Pioneiros da
Educação Nova (1932), redigido por Fernando de Azevedo, o qual representou
um posicionamento frente

o contexto da época, contrapondo-se ao

pensamento conservador, defendendo a liberdade de ensino, opondo-se à
laicidade e à coeducação. Dos princípios gerais para educação por ele
estabelecidos, cabe destacar:
[...] “um serviço essencialmente público que o Estado é chamado a
realizar com a cooperação de todas as instituições sociais”; [...] uma
escola comum para ambos os sexos, “única para todos, leiga, sendo a
educação primária (7ª 12 anos) gratuita e obrigatória”; devendo o ensino
“tender progressivamente à obrigatoriedade até 18 anos e a gratuidade
em todos os graus”. A escola secundária é compreendida como “a escola
para o povo”, coerente com a perspectiva de que o sistema educacional
deve ser “reconstruído em bases que possam contribuir para a
interpenetração das classes sociais” possibilitando a “seleção dos
melhores” (VIEIRA e FARIAS, 2007, p. 93 e 94).
Para efetivar esta proposta educacional, o Manifesto sugere a criação de
um fundo para o financiamento da educação, que deveria constituir-se de
patrimônios, impostos e rendas próprias, administrado e dirigido pelos órgãos
de ensino e aplicado exclusivamente no desenvolvimento da educação
(AZEVEDO, 2010).
O referido documento influenciou o direcionamento do Ensino, resultando
na inclusão, pela primeira vez, na Constituição Federal de 1934, de um capítulo
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referente à educação e à cultura. Porém, suas determinações durariam apenas
três anos. Sua principal deliberação previa, em seu artigo 156, a vinculação de
um percentual mínimo de todos os impostos para a educação, o qual nunca foi
cumprido (BRASIL, 2009).
Com o Golpe Militar de 1937 a educação no país sofre um novo
retrocesso. “O dever do Estado para com a educação é colocado em segundo
plano na medida em que lhe é atribuída uma função compensatória” (VIEIRA e
FARIAS, 2007, p.97), concebendo a educação pública como aquela destinada
a quem não possui condições de frequentar o ensino privado.
No período subsequente (1942-1946), com as reformas concebidas por
Gustavo Capanema, é criado o Fundo Nacional do Ensino Primário (FNEP),
através do Decreto n.º 4.958/42, que tinha por objetivo a ampliação e melhoria
do sistema escolar primário de todo o país, através de convênios entre a União
e os Estados desde que os mesmos aplicassem o percentual de 15% na
educação, chegando a 20% em cinco anos. Os Estados assinavam convênios
similares com os municípios (BRASIL, 2009). Por mais que tenham sido
observados avanços no que diz respeito à aplicação de recursos públicos e a
ampliação do acesso na educação, a mesma manteve seu caráter seletivo,
deixando para o futuro a oferta da educação básica para todos.
O período pós-ditadura de Vargas, conhecido como a República Populista
(1945-1964), foi marcado pela conclusão da Reforma Capanema; promulgação
da Constituição de 1946, aprovação da primeira Lei de Diretrizes e Bases para
a Educação Nacional (1961); reformulação do Fundo Nacional do Ensino
Primário (FNEP) e o surgimento dos Movimentos de Educação Popular
(BRASIL, 2009).
A ascensão da Ditadura Militar (1964-1985) traz para a educação
brasileira duas grandes reformas: a reforma universitária, em 1968, através da
lei 5.540, que buscava a racionalidade técnica e o controle da sua expansão; e
a reforma do Ensino de 1º e 2º graus, efetivada pela lei 5.692/71, que traz
como principal mudança a obrigatoriedade da profissionalização no 2º grau,
conferindo a este um sentido de terminalidade. Cabe destacar também, a
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ênfase dada ao planejamento educacional nesta época, tido como instrumento
de governo, fez parte de um setor do Plano Nacional de Desenvolvimento
(PND) e inspirava-se no Planejamento Normativo Tradicional, que, em
detrimento das relações sociais, era caracterizado pela concepção tecnocrática
e economicista (VIEIRA e FARIAS, 2007).
Ainda sobre a educação neste período, cabe evidenciar:
A educação de jovens e adultos, materializada no MOBRAL (Movimento
Brasileiro de Alfabetização) e na forte ênfase depositada no ensino
supletivo [...]. Destaca-se ainda a assistência ao estudante, através de
programas de oferta de merenda escolar e de aquisição de material
didático, empreendimento que se explicita na criação da FAE (Fundação
de Assistência ao Estudante), já no final do regime militar (1983). (VIEIRA
e FARIAS, 2007, p.139).
No que se refere ao financiamento da educação, a vinculação de recursos
deixa de ser constitucional e fica limitada aos municípios. É criado o Salário
Educação (Lei 4.440/27/10/1964).
Apenas em 1986, é cumprida a determinação Constitucional da Emenda
Calmon (1983, Art. Único, § 4º), que elevava os índices de recursos que
deveriam ser destinados à educação. Finalmente o ensino público e gratuito,
financiado por impostos vinculados, acabou prevalecendo (BRASIL, 2009).
Contudo, nos dois primeiros governos que sucederam ao período ditatorial,
pouco foi feito efetivamente em prol da educação.
Com o processo de construção da democracia no Brasil, e a promulgação
do Constituição Federal de 1988, Art. 205, a Educação é tida como "direito de
todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho".
Garantindo a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais (Art.
206, IV). Vinculando a receita de impostos para o financiamento da educação:
União 18%, Estados, DF e Municípios 25% (Art. 212).
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Mudanças significativas na configuração do sistema educacional brasileiro
começam a aparecer a partir do Governo de Fernando Henrique Cardoso, mais
precisamente em setembro de 1996, quando é aprovada no Congresso a
Emenda Constitucional nº 14, que modificou artigos do capítulo da educação, e
no artigo 60 das Disposições Transitórias. Entre estas modificações, cabe
destacar, a previsão de criação de “fundo de natureza contábil para a
manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e valorização de seu
magistério (ADCT, Art. 60)” (VIEIRA e FARIAS, 2007, p. 167).
Nos meses seguintes, foram aprovados dois importantes instrumentos de
reforma: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/96),
“primeira lei geral da educação Nacional promulgada desde 1961” (VIEIRA e
FARIAS, 2007, p.167), e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF (Lei nº 9.424/96),
tendo por objetivo financiar a manutenção de alunos matriculados no ensino
fundamental nas redes públicas estaduais, distrital e municipais e promover a
melhoria da remuneração do magistério dessa etapa da educação básica.
Martins (2010, p.508), ressalta as inovações trazidas pelo FUNDEF à educação
brasileira:
[...] relação entre o financiamento e variáveis educacionais, expressas
pelo número de matrículas no ensino fundamental (buscando o objetivo
da universalização); distribuição proporcional ao número de matrículas
entre cada estado e seus municípios, de modo a equalizar as despesas
por aluno de ambos os entes; introdução da preocupação com os custos
diferenciados por meio da fixação das ponderações, com a finalidade de
atender a requisitos da equidade; mecanismos de transparência, como
criação de contas únicas e específicas e de conselhos de
acompanhamento e controle social; subvinculação de recursos aos
salários do magistério; possibilidade de transferência horizontal de
recursos, isto é, de entes subnacionais para outros, desde que no âmbito
do mesmo estado.
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Após três anos de funcionamento do FUNDEF, é aprovado o Plano
Nacional de Educação (Lei nº 10.172/01), com influências do Fundo no que diz
respeito às diretrizes gerais para o financiamento da educação básica pública,
assim enunciadas por Martins (2010, p.509):
vinculação de recursos (considerada a “primeira diretriz básica”);
gestão de recursos por meio de fundos de natureza contábil, com
contas específicas; alocação de recursos segundo as necessidades e
compromissos de cada sistema, expressos pelo número de
matrículas; equidade (fundada no conceito operacional de valor
mínimo anual por aluno); adequação a um padrão mínimo de
qualidade (fundada no conceito de custo-aluno-qualidade);
centralidade do órgão administrativo responsável pela educação, não
excludente da articulação com órgãos dos demais setores, para
reunir competências, apoio técnico e recursos financeiros em áreas
de atuação comum; promoção do autêntico federalismo em matéria
educacional por meio do aprimoramento contínuo do regime de
colaboração; transparência e controle social; sistemas de informação
e avaliação; desburocratização e descentralização da gestão
financeira; gestão democrática.

Prevendo inclusive, a criação futura de um fundo para toda a educação
básica. Em 2006, com o término da vigência do FUNDEF a partir da sua
avaliação e reestruturação, é criado o FUNDEB, Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério, pela
Emenda Constitucional nº 53/2006 e regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e
pelo Decreto nº 6.253/2007.
É um fundo especial, de natureza contábil e de âmbito estadual (um fundo
por estado e Distrito Federal, num total de vinte e sete fundos), formado, na
quase totalidade, por recursos provenientes dos impostos e transferências dos
estados, Distrito Federal e municípios, vinculados à educação por força do
disposto no art. 212 da Constituição Federal. Além desses recursos, ainda
compõe o FUNDEB, a título de complementação, uma parcela de recursos
federais, sempre que, no âmbito de cada Estado, seu valor por aluno não
alcançar o mínimo definido nacionalmente. Independentemente da origem, todo
o recurso gerado é redistribuído para aplicação exclusiva na educação básica
(BRASIL, 2009).
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Com vigência estabelecida para o período 2007-2020, sua implantação
começou em 1º de janeiro de 2007, sendo plenamente concluída em 2009,
quando o total de alunos matriculados na rede pública foi considerado na
distribuição dos recursos e o percentual de contribuição dos estados, Distrito
Federal e municípios para a formação do Fundo atingiu o patamar de 20%.
O aporte de recursos do governo federal ao FUNDEB, de R$ 2 bilhões em
2007, aumentou para R$ 3,2 bilhões em 2008, R$ 5,1 bilhões em 2009 e, a
partir de 2010, passou a ser no valor correspondente a 10% da contribuição
total dos estados e municípios de todo o país. Ainda, no âmbito de cada
estado, onde a arrecadação não for suficiente para garantir o valor mínimo
nacional por aluno ao ano, haverá o aporte de recursos federais, a título de
complementação da União.
Os recursos do FUNDEB são distribuídos de forma automática (sem
necessidade de autorização ou convênios para esse fim) e periódica, mediante
crédito na conta específica de cada governo estadual e municipal. A
distribuição é realizada com base no número de alunos da educação básica
pública, de acordo com dados do último censo escolar, sendo computados os
alunos matriculados nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme
art. 211 da Constituição Federal. Ou seja, os municípios recebem os recursos
do FUNDEB com base no número de alunos da educação infantil e do ensino
fundamental, e os estados, com base no número de alunos do ensino
fundamental e médio (BRASIL, 2009).
Neste sentido, Martins (2010, p.512) destaca:
O novo PNE, cuja discussão foi o eixo da Conferência Nacional de
Educação (CONAE) de 2010, será implementado em cenário diferente do
seu antecessor. Em primeiro lugar, a participação da sociedade
beneficiou-se do aprendizado do período do Fundef e dá-se desde a
formulação do plano, não sendo meramente reativa. O plano encontrará o
FUNDEB plenamente implementado, após o fim dos gradualismos
previstos (ingresso de matrículas e recursos, regra da complementação
da União).
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Ainda, conforme o autor, com a obrigatoriedade da educação de crianças
e adolescentes de 4 a 17 anos, estabelecida pela EC 59/09, surgem novos
desafios para o financiamento da educação e seus instrumentos institucionais:
o FUNDEB e o PNE, no que diz respeito à universalização e a garantia de
padrão de qualidade e equidade. Isso significa, em outras palavras, elevar o
percentual do PIB aplicado na educação.
O PNE(2014-2024) E FINACIAMENTO: QUALIDADE NA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
A busca pela almejada qualidade da educação está intimamente ligada ao
financiamento da educação, envolvendo diretamente insumos, processos e
resultados, ou seja, é necessário considerar a infraestrutura escolar, o acesso,
a formação e valorização dos profissionais, os processos de gestão, a
avaliação de resultados. E tudo isso está diretamente ligado ao orçamento
disponível para a viabilização dos objetivos propostos.
Analisando a definição de qualidade da educação sob a ótica dos
Organismos Multilaterais (DOURADO, 2007, p. 10), é relevante destacar o
entendimento da UNESCO/OREALC, o qual é composto por quatro dimensões:
pedagógica, cultural, social e financeira. Segundo este organismo, a
“perspectiva pedagógica é fundamental e se efetiva quando o currículo é
cumprido de forma eficaz”. Já na perspectiva cultural, enfatiza “que os
conteúdos precisam partir das condições, possibilidades e aspirações das
distintas populações a quem se dirigem”. A equidade é o que sinaliza a
qualidade da educação do ponto de vista social, enquanto que do econômico, a
mesma refere-se a “eficiência no uso dos recursos destinados à educação”.
A

OCDE

(Organização

para

a

Cooperação

e

Desenvolvimento

Econômico), seguindo a mesma ótica da UNESCO, também se utiliza do
paradigma “insumo-processo-resultado” (DOURADO, 2007, p.10). Já, o Banco
Mundial, tem sua concepção de qualidade voltada à mensuração da eficiência
e da eficácia dos sistemas educativos, para tanto, defende a criação de
mecanismos de avaliação da aprendizagem e a garantia de insumos nas
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escolas. Destaca ainda, a importância dos processos de gestão, da formação
de professores, bem como, a necessidade de tornar o aluno o foco central do
sistema educativo, para que a qualidade se efetive.
Como se pôde observar, são muitos os fatores utilizados para definir a
qualidade da educação. Porém, fugindo da ótica técnica e gerencial dos
organismos multilaterais, cabe enfatizar também, o conceito político de
qualidade, assim definido por Castro (2009, p. 23):
Pensar politicamente sobre a qualidade da educação significa questionar
os currículos, os métodos de ensino, os processos de avaliação
existentes [...] significa voltar um olhar para os processos históricos e
questionar como a natureza e a composição da oferta educacional se
alterou em relação à estrutura de classe e a outros eixos de dominação.
Nesta seara, a busca pela qualidade da educação no Brasil, configura-se
em fator histórico de lutas, que vão desde a busca pelo acesso de todos à
escola, a consolidação de um sistema educacional público, a eliminação do
analfabetismo, a elevação do número de anos de escolaridade da população, o
acesso ao ensino universitário, entre tantos outros, que delinearam a história
da educação brasileira, desde o período colonial até os dias atuais.
Contudo, passadas quase duas décadas do século XXI, o Brasil ainda
enfrenta problemas graves no que diz respeito à garantia de uma educação
pública de qualidade para todos.
Buscando, superar as mazelas qualitativas da educação, o Plano
Nacional da Educação, seguindo a ótica “insumos-processos-resultados”,
propõe a definição do Custo-aluno-qualidade (CAQ), o que, por sua vez,
depende diretamente da concretização da Meta de nº 20, que propõe um
aumento de recursos destinados à educação, elevando o percentual do
Produto Interno Bruto a ser aplicado.
Neste sentido, o Plano Nacional de Educação (Lei 13.005/2014) traz um
avanço significativo, pelo menos no âmbito legal. Em sua última meta, a Meta
20, propõe:

455

Ampliar o investimento público em educação de forma a atingir, no
mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto -PIB
do País no 5 º (quinto) ano de vigência desta Lei, e, no mínimo, o
equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio (BRASIL,
2014a
O Produto Interno Bruto, é a soma do valor de todos os bens, serviços
finais e investimentos produzidos no país ou região num determinado período,
objetivando a medição da atividade econômica e o nível de riqueza.
Esta meta vem atender ao disposto na Emenda Constitucional n.º
59/2009, que alterou o artigo 214. Determinando que o Plano Nacional de
Educação deve estabelecer (BRASIL, 2014b, p.61).
[...] a vinculação de recursos financeiros para a educação, a ampliação
dos percentuais do PIB para a educação nacional, bem como a vinculação
do financiamento a um padrão nacional de qualidade, o acompanhamento
e o controle social da gestão e uso dos recursos, entre outros, são
passos imprescindíveis para a melhoria do acesso, permanência e
aprendizagem significativa dos estudantes. Ou seja, a garantia de
financiamento adequado das políticas educacionais é base e alicerce para
a efetivação do Sistema Nacional de Educação e, por conseguinte, para o
alcance das metas e estratégias do PNE com vistas à garantia de
educação em todos os níveis, etapas e modalidades e para superação das
desigualdades regionais.
Para tanto, desdobra-se em doze estratégias, que ressaltam a
necessidade de “garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis
para todos os níveis, etapas e modalidades da educação básica” (BRASIL,
2014b, p. 62) bem como a necessidade de implementação de políticas de
colaboração entre os entes federados, de modo a atender as demandas
educacionais à luz do padrão de qualidade nacional (Estratégia 20.1);
[...]aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de acompanhamento da
arrecadação da contribuição social do salário-educação (Estratégia 20.2);
456

desenvolver, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), estudos e acompanhamento regular
dos investimentos e custos por aluno da educação básica e superior
pública, em todas as suas etapas e modalidades (Estratégia 20.5);
regulamentar o parágrafo único do art. 23 e o art. 211 da Constituição
Federal, no prazo de dois anos, por lei complementar, de forma a
estabelecer as normas de cooperação entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, em matéria educacional, e a articulação
do sistema nacional de educação em regime de colaboração, com
equilíbrio na repartição das responsabilidades e dos recursos e efetivo
cumprimento das funções redistributiva e supletiva da União no combate
às desigualdades educacionais regionais, com especial atenção às
regiões Norte e Nordeste (BRASIL, 2014b, p. 62).
Assim, evidencia-se a importância da colaboração entre os entes
federados (União, Estados e Municípios) no financiamento da educação, bem
como, a necessidade regulamentação legal das normas de cooperação entre
as três esferas, corroborando a importância de se estruturar um sistema
nacional de educação que equipare responsabilidades e recursos entre os
entes e que a União cumpra, realmente, com seu papel redistributivo e
supletivo, na busca da superação das disparidades educacionais de um país
continental.
Desta forma, fica claro que a implementação dos 10% do PIB,
configura-se num esforço conjunto, não sendo uma obrigação apenas da
União, mas também dos Estados e Municípios.
Quanto ao atual financiamento da educação, tem-se como ponto positivo
a vigência do FUNDEB, que determina um valor para cada aluno matriculado
na educação básica da rede pública. O mesmo, porém, não compreende um
valor suficientemente adequado para que se possa garantir a qualidade da
educação. Assim, a meta 20 do PNE(2014-2024), dispõe, em suas estratégias
seis, sete, oito e dez, sobre o Custo Aluno Qualidade:
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20.6) no prazo de 2 (dois) anos da vigência deste PNE, será implantado o
Custo Aluno-Qualidade inicial - CAQI, referenciado no conjunto de
padrões mínimos estabelecidos na legislação educacional e cujo
financiamento será calculado com base nos respectivos insumos
indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem e será
progressivamente reajustado até a implementação plena do Custo Aluno
Qualidade - CAQ;
20.7) implementar o Custo Aluno Qualidade - CAQ como parâmetro para o
financiamento da educação de todas etapas e modalidades da educação
básica, a partir do cálculo e do acompanhamento regular dos indicadores
de gastos educacionais com investimentos em qualificação e
remuneração do pessoal docente e dos demais profissionais da educação
pública, em aquisição, manutenção, construção e conservação de
instalações e equipamentos necessários ao ensino e em aquisição de
material didático-escolar, alimentação e transporte escolar;
20.8) o CAQ será definido no prazo de 3 (três) anos e será continuamente
ajustado, com base em metodologia formulada pelo Ministério da
Educação - MEC, e acompanhado pelo Fórum Nacional de Educação FNE, pelo Conselho Nacional de Educação - CNE e pelas Comissões de
Educação da Câmara dos Deputados e de Educação, Cultura e Esportes
do Senado Federal;
[...]
20.10) caberá à União, na forma da lei, a complementação de recursos
financeiros a todos os Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que
não conseguirem atingir o valor do CAQi e, posteriormente, do
CAQ;(BRASIL, 2014a)
Pode-se dizer que a definição do Custo Aluno Qualidade é sem dúvida
um dos fatores inovadores e determinantes para que se possa pensar em
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qualificar verdadeiramente a educação brasileira. Para Dourado e Amaral
(2011, p. 294),
A construção do CAQ exige amplo debate sobre o número de alunos por
turma, remuneração adequada e formação continuada aos profissionais
da educação, condições de trabalho aos professores e funcionários,
materiais necessários à aprendizagem dos estudantes (como sala de
informática, biblioteca, salas de ciências etc.). Em suma, deve considerar
o conjunto de insumos exigidos para a adequada relação de ensinoaprendizagem nas escolas públicas que oferecem educação básica.
Chegar a um denominador do valor a ser investido para que se ofereça
educação de qualidade não é uma tarefa fácil. Há de se levar em conta todos
os fatores e atores envolvidos no processo educativo, desde a infraestrutura
das escolas, a alimentação, o transporte, livro didático, tecnologias, as
diversidades locais, regionais, sociais e culturais e a valorização e capacitação
dos profissionais da educação, em especial os docentes.
Alcançando-se este denominador, será necessário apontar: de onde
derivarão estes recursos; qual a parcela de participação de que cada ente
federado; se será mantido ou renovado o FUNDEB ou será criado outro
mecanismo para a redistribuição dos recursos alocados. Enfim, são muitos os
fatores que precisarão ser analisados, estudados e muito bem pensados e
elaborados para que a meta 20 se concretize.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como foi observado durante todo este estudo, a educação brasileira
desde os seus primórdios foi marcada pelo descaso. Só muito recentemente,
pode-se dizer, após a redemocratização do país e da promulgação da
Constituição Federal de 1988, é que se passou a entender a educação como
um direito de todos e dever do Estado e da família, e, a partir de então, surgem
políticas públicas voltadas para sua melhoria.
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Estas políticas públicas preocuparam-se, primeiramente, em universalizar
o acesso e a permanência dos alunos na escola, elevando, gradativamente, a
idade e os anos de obrigatoriedade do ensino: inicialmente dos 7 aos 14 anos,
garantindo o Ensino Fundamental, depois ampliando o número de anos desta
etapa de ensino, e agora, determinando a obrigatoriedade de frequência
escolar dos 4 aos 17 anos, contemplando as três etapas da Educação Básica.
Ou seja, se eleva o tempo de escolaridade obrigatória de 8 para 14 anos,
chegando-se, em boa parte do país, a níveis elevados de frequência e
permanência.
Assim, o que se observa é que, até o momento, as políticas educacionais
preocuparam-se com a superação do analfabetismo (ainda não erradicado),
com o acesso e com o tempo permanência dos alunos na escola, no entanto,
deixou-se aquém a preocupação com a qualidade da educação pública
oferecida. A mesma não ganhou tanta importância. Enfocou-se o quantitativo
em detrimento do qualitativo.
No entanto, isto tudo faz parte de um processo para que os objetivos de
uma educação para todos sejam alcançados. E agora a meta traçada e que
precisa ser efetivada é a da busca pela educação de qualidade. Esta qualidade
que está evidente e ganha destaque no novo Plano Nacional de Educação
(2014).
Definir em números o que representa essa qualidade de educação é
importante, afinal, bem sabemos, por experiência de anos, que sem recursos
financeiros não se consegue atingir bons resultados.
Desta forma, é necessário democratizar as discussões sobre o custeio da
educação, elencando possibilidades de novas fontes de recursos, relação custo
aluno-qualidade, aperfeiçoamento da gestão dos recursos e solidificação dos
mecanismos de acompanhamento e controle social dos valores investidos na
educação.
Em suma, para que a qualidade da educação seja alcançada, esta deve
configurar-se em objetivo de todos: do Estado, das famílias, dos educadores,
estudantes, enfim, objetivo de uma sociedade que quer evoluir e deixar de ser
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escrava de sua própria ignorância. Traçado o objetivo é necessário concretizálo e, para isso, é preciso a união de forças para que o Plano Nacional de
Educação seja efetivado. E aqui se encontra a relevância de Meta 20, é nela
que está imposto o desafio: a concretização das outras dezenove Metas do
Plano Nacional de Educação é diretamente dependente da efetivação da Meta
20. Isto porque, sem um financiamento condigno para a educação, sem um
plus nos recursos a ela destinados, as demais metas não são passíveis de
serem praticadas e alcançadas. Desta maneira, alcançar a qualidade real e
social da educação ainda requer muitos investimentos e muita caminhada. Está
imposto o desafio.
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DICOTOMIA AVALIATIVA NO BRASIL
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Eixo 1 – Estado e Políticas Educacionais
RESUMO
O presente trabalho tem como temática discorrer teoricamente sobre a dicotomia percebida
nas avaliações nos espaços escolares e as avaliações propostas pelo Estado na atualidade.
Tem como objetivo geral analisar a dicotomia observada atualmente entre as atividades
avaliativas realizadas na escola e as avaliações em larga escala propostas pelo Estado,
através de uma análise dos processos avaliativos escolares que visam avaliar o estudante
como um todo e o entendimento do que são estas avaliações em larga escala, considerando
suas limitações dentro do processo avaliativo escolar. Seus objetivos específicos estão
baseados em avaliar essas duas vertentes de forma que possamos compreender mais
profundamente suas discussões, assim como compreender questões apresentadas nas
entrelinhas em suas possibilidades. Sabemos que as avaliações em larga escala estão cada
vez mais presentes no cotidiano escolar, porém é preciso analisar sua intencionalidade, assim
como pensar de que forma elas podem estar inseridas de fato no trabalho pedagógico. Como
metodologia, para realização deste estudo optou-se por uma abordagem qualitativa através de
uma pesquisa documental e bibliográfica, para a compreensão desses processos,
principalmente como o Estado apresenta as avaliações, para possibilitar a obtenção de
conhecimentos específicos sobre o local e a organização estrutural e pedagógica escolar, bem
como o olhar criterioso acerca das políticas educacionais subjacentes ao tema de pesquisa.
Como resultados, podemos apontar principalmente que é preciso maior conhecimento do
professor sobre o tema avaliação. Isso porque temos a compreensão de que a avaliação
regulatória possui interesses que muitas vezes não estão de acordo com os da escola, o que
por si só justifica a dicotomia avaliativa.
Palavras-chave: Avaliação. Políticas públicas educacionais. Dicotomia. Escola.

INTRODUÇÃO
O presente estudo surge de uma realidade constatada a partir de
pesquisas acerca do impacto das avaliações em larga escala e sua relação
com as avaliações da aprendizagem. Isso porque há uma intensa gama de
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propostas avaliativas propostas pelo Estado, que vem se consolidando no meio
escolar, o que possivelmente vem a interferir no andamento das atividades e
principalmente no âmbito das avaliações desenvolvidas nas escolas pelos
docentes.
Com base no exposto surge a necessidade de estudar quais os
possíveis caminhos para os docentes frente às atividades avaliativas presentes
na realidade escolar e as avaliações em larga escala propostas pelo Estado.
Busca-se analisar a dicotomia observada atualmente entre as atividades
avaliativas realizadas na escola e as avaliações em larga escala propostas pelo
Estado, através de uma análise dos processos avaliativos escolares que visam
avaliar o estudante como um todo e o entendimento do que são estas
avaliações em larga escala, considerando suas limitações dentro do processo
avaliativo escolar.
Para realização deste estudo optou-se por uma abordagem qualitativa
através de uma pesquisa documental e bibliográfica, onde fosse possível obter
conhecimentos específicos sobre o local e a organização estrutural e
pedagógica da escola, bem como o olhar criterioso acerca das políticas
educacionais subjacentes ao tema de pesquisa. Conforme Gil (2008), as fontes
documentais e bibliográficas possibilitam o conhecimento objetivo da realidade
do passado, a investigação dos processos de mudança social e cultural, requer
menos custos para obtenção dos dados, além de favorecer a coleta de dados
sem constranger os sujeitos.
AS AVALIAÇÕES EM LARGA ESCALA NO BRASIL
As avaliações em larga escala, também conhecidas como avaliações
externas, foram implantadas no sistema de ensino brasileiro a partir da década
de 1990, e foram impulsionadas por políticas internacionais e incentivos
financeiros, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação. Assim:
Em síntese e resgatando-se a história, pode-se afirmar que, desde a
Constituição Federal de 1988, passando pelas sucessivas Medidas
Provisórias, pela LDB de 96, pelo Plano Nacional de Educação e por
vários Decretos, constata-se um avanço no desenvolvimento e
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implementação de Políticas de Avaliação em Larga Escala para
aferição quantitativa e qualitativa da Educação Nacional. (OLIVEIRA;
ROCHA, 2007, p. 2)

O Brasil assume o compromisso de organizar políticas nacionais de
avaliação visando a qualidade da educação junto a organismos internacionais
na Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada em 1990 e
fortemente influenciado pelo Banco Mundial (BM), fato esse que foi um divisor
no processo de crescimento das avaliações.
Por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP), o Ministério da educação implantou, em 1990, o
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) que realizava
avaliações nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, por
amostragem, na 4ª e 8ª série do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio.
Em um primeiro momento as avaliações ajudaram a diagnosticar as
dificuldades dos alunos no que concerne a habilidades de leitura, escrita e
Matemática.
A Prova Brasil foi implantada no ano de 2005 com o objetivo de “[...]
avaliar censitariamente, em língua portuguesa e Matemática, alunos da 4ª e 8ª
séries do Ensino Fundamental (respectivamente, 5º e 9º anos de escolaridade)
contemplando as redes de ensino que ampliaram o Ensino Fundamental para 9
anos.” (BRASIL, 2016)
No ano de 2008 foi realizada a primeira edição da Provinha Brasil de
Língua Portuguesa com estudantes do 2º ano do ensino fundamental e, a partir
do 2º semestre de 2011 começou a ser realizada a de matemática também.
O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb),
normatizado pela Portaria nº 931, de março de 2005 (BRASIL, 2016), é
composto pela Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb), pela Prova
Brasil, sendo, a última, composta pela Avaliação Nacional do Rendimento
Escolar (Anresc) e pela Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA),
desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep/MEC), conforme figura abaixo:
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Figura 01: Composição Saeb.
Fonte: INEP (2017)

A Prova Brasil é parte definidora do Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB), processo que é organizado pelo Estado e executado
pelos gestores locais. Ao realizar uma breve pesquisa no Ministério da
Educação (MEC) (BRASIL, 2016), encontramos as seguintes modalidades
avaliativas para o ensino fundamental: Provinha Brasil, Prova Brasil, Programa
Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) e Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Importante
destacar que o MEC deferiu o Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) com o objetivo de subsidiar a formulação e
implementação de políticas públicas para a educação, visando a qualidade, a
partir de índices confiáveis. Para o cumprimento desse objetivo, o INEP vem
trabalhando a partir de avaliações de larga escala, definidas como indicadores
de qualidade.
Teoricamente todas estas avaliações visam a melhoria da qualidade da
educação, porém o modelo vai de encontro ao que preconiza as avaliações
propostas aos alunos nas escolas o que, em certo ponto, pode influenciar nos
baixos desempenhos. Outro ponto importante são as destinações dadas aos
resultados das avaliações em larga escala, pois acabam sendo utilizados pela
sociedade, para rankiar as escolas do que propriamente traçar estratégias para
melhoria da qualidade.
Existe a ideia de que a escola tendo uma nota considerada alta será
“melhor”, demonstrando que a ideia implantada pela mídia de ranking está bem
presente na nossa realidade, dessa forma, podemos entender que o governo
tem o intuito de obter índices quantitativos e controlar as escolas através do
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diagnóstico e consequentemente a regulação, por meio da supervisão. O que
não significa dizer que os indicadores não possuem sua validade:
[...] em boas condições, os indicadores são o reflexo da política
educativa e dão eventualmente informações sobre modificações que
devem operar nesta política. Porém, devem ser consistentes, isto é,
não podem ser demasiadamente sensíveis às flutuações acidentais.
(RIBEIRO, 2010. p. 35)

De acordo com o site as avaliações em larga escala visam verificar a
qualidade da educação ofertada pelo sistema educacional brasileiro e sua
definição de acordo com o site do MEC é:
Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica
(Saeb) são avaliações para diagnóstico, em larga escala,
desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC). Têm o objetivo de avaliar a
qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro a
partir de testes padronizados e questionários socioeconômicos.
(BRASIL, 2016)

Porém, a dúvida que paira é como uma escola que tem toda sua
avaliação voltada ao desenvolvimento integral das habilidades do aluno,
respeitando os tempos diferentes de cada sujeito poderá ser colocado dentro
de uma forma única para toda extensão do território nacional?
Estudos realizados acerca das avaliações em larga escala mostram que
as mesmas têm mostrado muito mais um processo de controle do que de
qualidade e que o governo brasileiro tem seguido as orientações de
organismos financeiros internacionais para propor e fomentar as políticas
educacionais no país, entre elas, e como uma decorrência “natural”, está a
necessidade de estabelecer metas avaliativas dos seus resultados.
Segundo

Vieira

(2008),

esse

processo

vem

provocando

uma

intensificação de reformas educacionais orientadas pela lógica da demanda de
mercado. Essa lógica tem se estabelecido tanto na elaboração de políticas
curriculares nacionais como na gestão escolar, desencadeando crescentes
reformas de controle sobre o trabalho docente, capazes de controlar cada
docente e cada sala de aula. “Através do qual o controle da docência combina
instrumentos de vigilância externa sobre o processo de trabalho educativo com
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discursos de forte carga moral” (VIEIRA, 2008, p. 53), além de responsabilizar
o professor de forma individual pelos resultados alcançados pelos alunos.
Nesse sentido, entendemos que a política avaliativa proposta pelo governo
para todos os níveis educacionais, tem se mostrado um forte dispositivo de
controle curricular, com a intenção de controlar os saberes desenvolvidos em
sala de aula pelos/as professores/as.
Os dispositivos são ações (discursos) que interferem na disposição̧ão das
relações sociais, prescrevendo, ordenando, normalizando, as formas e os
conteúdos de como essas relações devem ocorrer, ou serem estabelecidas
e/ou mantidas. Um dispositivo é então uma espécie de norma prática, de
preceito que atua nas diferentes partes de um aparelho social, desempenhando
uma função especial com vistas um fim determinado. (VIEIRA, 2008, p. 3)
Os processos de avaliação a que os alunos são submetidos, e que
avaliam também o desempenho dos professores e das escolas, indicam que
essa forma de controle governamental, e, ao serem aliadoss aos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs) reforçam os objetivos, os saberes e as práticas
estabelecidas no

âmbito

oficial

do

governo,

atuando

como

práticas

normalizadoras e controladores dos docentes.
O problema parece estar nessa compreensão de utilização de avaliação
como processo, o que nem o Estado brasileiro compreende, pois como
apontamos acima, as avaliações de larga escala podem muito bem ser
definidas como reguladoras do ensino. Afinal:
A atual legislação do ensino e as formas clássicas de avaliação da
aprendizagem colocam hoje para as escolas e para o corpo docente
o desafio de superar, pelo desenvolvimento de formas alternativas de
tratamentodos conteúdos do ensino e de maneiras de avaliá-los, a
restrição do trabalho pedagógico àquilo que será avaliado pelas
provas e testes e mesmo pelos sistemas de avaliação unificados,
hoje em implantação pelas instâncias governamentais. A
incorporação de outros conteúdos, de trabalhos mais abrangentes
para além dos conteúdos mínimos e, sobretudo, o desenvolvimento
de processos de avaliação da aprendizagem não restrita aos
“mínimos” pode evitar que os conteúdos clássicos tornem‐se não um
mínimo, mas os únicos a serem trabalhados. (OLIVEIRA; PACHECO,
2008, p. 124‐125)
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Tal afirmativa é considerável, a partir do pressuposto de que as
avaliações de larga escala no Brasil abrangem apenas uma parte do que nos
apresenta o currículo escolar, pois uma mesma avaliação é aplicada em todo o
território sem considerar as diferenças regionais.
AVALIAÇÃO NOS ESPAÇOS ESCOLARES
Quando pensamos em avaliações nos contextos escolares inicialmente,
é preciso compreender quais os pressupostos básicos que historicamente
compõem a avaliação, como Rays (2000, p. 88) coloca:
[...] a avaliação da aprendizagem escolar surge da necessidade do
educador acompanhar o nível de desenvolvimento do educando,
detectar suas necessidades e dificuldades para o processo de
aprendizagem com a finalidade de buscar os caminhos mais
adequados para o trabalho pedagógico e para a aprendizagem do
educando.

Com essa finalidade, a avaliação se torna um mecanismo necessário
dentro do trabalho do professor. Sendo assim, sabemos que a avaliação da
aprendizagem tem sua função educativa e está integrada nas demais
atividades pedagógicas dos docentes. Importante também que ao final de um
ciclo, “[...] o resultado da avaliação da aprendizagem é um elemento
pedagógico precioso para o replanejamento do ensino”. (RAYS, 2000, p. 91).
Assim:
A categoria “avaliação” norteia a organização do trabalho pedagógico,
sendo aliada de alunos, professores e gestores, tendo como
propósito identificar e analisar o que foi aprendido e o que não foi,
para que se reorganize o trabalho de modo que a aprendizagem
ocorra. A expressão “trabalho pedagógico” não deve ser entendida
como “processo ensino-aprendizagem”, em que apenas o professor
ensina e apenas o aluno aprende; deve, ao contrário, referir-se ao
trabalho desenvolvido pela escola/instituição como um todo, e ao
trabalho realizado nos diversos espaços de aprendizagem, por meio
da interação de professores e alunos. Desta forma, constrói-se um
trabalho cuja responsabilidade todos participam. (RIBEIRO, 2010, p.
27).

Ao categorizar esse termo, compreendemos que a avaliação possui um
espaço importante em toda organização escolar, em seus mais diversos
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espaços. Assim, percebemos que esse processo auxilia a todos os atores
escolares a melhorar a qualidade do ensino, pois é a partir disso que será
possível identificar os valores, hábitos, conhecimentos prévios dos alunos para
que se compreenda de forma global o ambiente em que será desenvolvido o
trabalho pedagógico.
A avaliação ocorre, então, no processo ensino-aprendizagem, na
construção de propostas pedagógicas e curriculares, e também a partir de
orientações, normas legais e subsídios oficiais. Acontece, portanto, no âmbito
interno e externo da instituição, e sobre resultados de aprendizagem dos
alunos, da prática docente, dos diversos atores que compõem a comunidade
interna e dos processos de gestão.
Libâneo defende que a avaliação é uma tarefa didática que se torna
necessária, que deve ser permanente dentro do trabalho no ambiente escolar.
Para o autor:
A avaliação é uma tarefa complexa que não se resume a realização
de provas e atribuição de notas. A mensuração apenas proporciona
dados que devem ser submetidos a uma apreciação qualitativa. A
avaliação, assim, cumpre funções pedagógico-didáticas, de
diagnostico e de controle em relação as quais se recorrem a
instrumentos de verificação do rendimento escolar. (1994, p. 195).

É preciso compreender que a avaliação está presente em diversos
momentos, como por exemplo, no diagnóstico e no acompanhamento do
processo de ensino e de aprendizagem. Sendo assim, não é possível
relacioná-la somente as atividades formais de avaliação, mas também cumpre
diferentes papéis dentro da escola.
Ao pensarmos a escola como um local que apresenta as mais diversas
possibilidades, mas é regida por uma única legislação específica para todo o
país, parece claro que haverá diferentes posições quanto a suas definições e
decisões. Sendo a avaliação um tema que por si só já gera discussões, não se
espera outra coisa dentro das escolas em relação as determinações legais.
A gestão escolar é regida, em primeira instância, pela Lei nº 9.394/96 de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que propõe a organização de um
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ambiente escolar com possibilidades formativas, baseadas na cooperação e na
cidadania dos educandos. Porém, ainda, encontramos nas escolas a cultura
modelos tradicionais de ensino que estão em discordância com os
pressupostos de gestão escolar da LDB/96, principalmente no que diz respeito
às questões avaliativas.
•

Com as exigências da LDB nº 9.394/96, a maioria dos
regimentos escolares é introduzida por textos que enunciam
objetivos ou propósitos de uma avaliação contínua, mas
estabelecem normas classificatórias e somativas, revelando a
manutenção das práticas tradicionais. (HOFFMANN, 2001, p.
18).

•

É possível afirmar que a dualidade avaliativa aparece de
forma explícita, justamente porque existe certa distância entre
os preceitos político-pedagógicos da Proposta Escolar e as
normativas do Regimento Escolar, causando, sobretudo,
inconsistência teórico-prática na gestão escolar. Os atores
escolares vivenciam as práticas avaliativas o tempo todo em
suas instituições, o que nos falta não é exatamente avaliar,
mas sim saber que avaliação é essa. A dualidade apresentada
por Hoffmann (2001) ajuda a compreender que a discussão
está na dicotomia entre o discurso e as práticas educativas.

•

Santos (2016, p. 640) discute essas duas vertentes, quando
diz que: “Existem duas funções essenciais da avaliação:
avaliar para ajudar a aprender e avaliar para sintetizar a
aprendizagem.

No primeiro

caso,

estamos

perante

um

propósito formativo, no segundo, num registro somativo”. Na
escola, os professores possuem um grande dilema referente à
avaliação, pois esse é um tema possível de dualidade, de
subjetividade, de possibilidades ímpares. Parece que o dilema
se torna mais pertinente devido as políticas educacionais
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vigentes defenderem essas duas vertentes apresentadas em
diferentes documentos norteadores do ensino. Vejamos:
•

No Terceiro Relatório do Programa de Ampliação do Ensino
Fundamental de Nove anos (BRASIL, 2006), a avaliação da
aprendizagem precisa possuir características formativas,
baseadas em avaliação participativa, diagnóstica, que possa
romper com características classificatórias e tradicionais.
Porém, o Brasil apresenta de dois em dois anos o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), resultado de
provas e dados estatísticos transformados em índices que
produzem

rankings

das

escolas

brasileiras.

Dados

amplamente apresentados como resultados da avaliação no
Brasil.
•

Referente a isso, podemos considerar que existem duas
grandes vertentes avaliativas atualmente: a avaliação somativa
e avaliação formativa. Desta forma:

•

Estamos assim perante um problema para o qual urge uma
resposta. Por um lado, os professores não deixam (não podem
deixar) de desenvolver a avaliação somativa, não só porque
lhes é imposto superiormente, mas também porque a cultura
de

avaliação

onde

se

integram

atribui

sentido

ao

desenvolvimento desta prática. Por outro lado, é desejável,
pelos contributos que possivelmente se obtêm para as
aprendizagens dos alunos, que desenvolvam práticas de
avaliação formativa. (SANTOS, 2016, p. 638).
Dessa forma, ficamos frente a frente com a dicotomia avaliativa
vivenciada pelos educadores em nosso país, pois precisam “preparar” seus
alunos para uma realidade que cobra a avaliação somativa dentro de um
contexto escolar que prima pela avaliação formativa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A DICOTOMIA AVALIATIVA NO BRASIL
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É possível apontar, então, que a avaliação se torna uma dicotomia
quando é percebida como um processo dentro do trabalho pedagógico ou em
uma visão ampla de sistema educacional. Ao analisarmos a avaliação da
aprendizagem que ocorre na sala de aula, compreendemos que está
totalmente ligada a relação estabelecida entre professor e aluno. Pois:
A avaliação é uma tarefa didática necessária e permanente do
trabalho docente, que deve acompanhar passo a passo o processo
de ensino e aprendizagem. Através dela, os resultados que vão
sendo obtidos no decorrer do trabalho conjunto do professor e dos
alunos são comparados com os objetivos propostos, a fim de
constatar progressos, dificuldades, e reorientar o trabalho para as
correções necessárias. (LIBÂNEO, 1994, p. 195).

Já em termos de avaliação externa, as escolas estão vivenciando uma
cultura avaliativa em larga escala, que desenvolve avaliações específicas em
diversos níveis da educação, com o intuito de diagnosticar a educação
brasileira. Essa modalidade avaliativa tem total relação com as políticas
públicas, pois é a partir desse movimento que se pretende desenvolver novas
ações nas escolas. Depresbiteris (2001, p. 144) apresenta como principais
objetivos da avaliação externa “[...] fornecer resultados para a gestão da
educação, subsidiar a melhoria dos projetos pedagógicos das escolas e
propiciar informações para a melhoria da própria avaliação, o que a caracteriza
como meta-avaliação”.
A partir da definição e construção de avaliações em larga escala no país,
outro tipo de avaliação surge junto ao trabalho docente: a chamada avaliação
diagnóstica. O intuito de julgar já não prevalece e se compreende a importância
do processo avaliativo como instrumento do trabalho pedagógico.
É importante salientar que nesse momento, é possível não só verificar
os problemas existentes, mas apontar as facilidades e as potencialidades dos
alunos. Grillo (2003, p.19) afirma que “[...] como diagnóstico, a avaliação ter por
objetivo apontar o patamar em que se encontra a aprendizagem do aluno, com
vistas à tomada de decisões necessários. Nesse sentido, o diagnóstico é bem
mais do que constatação”. Dessa forma, a avaliação diagnóstica, como o nome
já define, tem como função diagnosticar o nível de aprendizagem, para que
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seja possível perceber dificuldades e facilidades apresentadas pelos avaliados,
e assim buscar melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Geralmente, a
avaliação diagnóstica ocorre no início de um processo de aprendizagem, com a
finalidade de direcionar o trabalho do professor no decorrer das atividades.
A partir dos estudos realizados nessa pesquisa documental, podemos
evidenciar que as avaliações em larga escala estão cada vez mais presentes
dentro do cotidiano escolar, pois vem se delineando uma cultura de regulação.
Apesar de haver uma intenção regulatória do Estado frente a esse processo,
ao mesmo tempo é preciso procurar encontrar soluções, ou intenções que
possam de fato auxiliar na qualidade da educação.
Pretende-se melhorar numericamente os resultados das avaliações
externas, mas também é preciso pensar nas diferentes possibilidades
avaliativas escolares com a intenção de também melhorar a educação de fato.
Apesar de aparentemente procurarem apresentar um mesmo sentido, a
avaliação realizada pelo professor na escola não possui uma mesma
perspectiva da avaliação realizada pelo Estado como instrumento de controle
da educação no Brasil.
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O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA PERSPECTIVA DAS PUBLICAÇÕES
DA BIBLIOTECA DIGITAL BRASILEIRA DE TESES E DISSERTAÇÕES
(2010-2016)
Zoraia Aguiar Bittencourt1
Eixo 1 – Estado e Políticas Educacionais
RESUMO
Esse trabalho busca traçar um panorama do processo de implantação de uma política
educacional que há uma década está sendo proposta pelo governo federal às escolas públicas
brasileiras quanto à oferta de Educação Integral. Essa discussão terá como foco o Programa
Mais Educação, que almeja ampliar os tempos, os espaços e os saberes escolares,
essencialmente de crianças que estudam em escolas que apresentem baixos resultados no
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), e, ao mesmo tempo, proporcionar aos
pais um local para deixar as crianças por mais de sete horas diárias. Como aporte
metodológico para esse estudo, foi realizado um Estado de Conhecimento em relação às
publicações referentes ao Programa Mais Educação, tendo como fonte de busca a Biblioteca
Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). Os critérios de seleção priorizaram as
teses/dissertações publicadas entre os anos de 2010-2016, que tivessem em seus títulos o
descritor Programa Mais Educação. Neste recorte, foram encontradas 33 publicações, as quais
foram lidas na íntegra no sentido de identificar o que vem sendo pesquisado e divulgado no
campo acadêmico sobre essa iniciativa governamental. Após Análise de Conteúdo (BARDIN,
2009) dos textos, na qual o foco foram as discussões referentes aos saberes escolares e aos
profissionais envolvidos no contexto do Programa Mais Educação, emergiram três categorias
de sentido: i) Integração curricular; ii) Relação professores e monitores; e iii) Formação
continuada dos educadores. Esses três aspectos, em algum momento dos textos analisados,
são citados pelos pesquisadores como pontos de necessário debate, uma vez que vêm se
constituindo como os principais desafios à concretização de práticas que contemplem uma
Educação Integral nas escolas que fizeram parte de suas pesquisas. As pesquisas, que
majoritariamente se constituem em Estudos de Caso baseados em entrevistas, apontam que
não está ocorrendo integração entre o currículo do turno regular e as atividades que são
oferecidas no contraturno escolar, que há uma relação predominantemente tensa entre
professores da escola e monitores responsáveis pelas oficinas pedagógicas e que ainda é
preciso investir na formação dos profissionais envolvidos nessa política. Palavras-chave:
Política educacional. Educação integral. Programa Mais Educação. Estado de conhecimento.

INTRODUÇÃO
A educação brasileira costuma ser representada como a estratégia
adequada para a promoção da inclusão social, tendo nos últimos anos o

1

Apresentadora do trabalho. Doutora em Educação (PUCRS), Mestre em Educação (UFRGS),
Especialista em Alfabetização (FAPA), Licenciada em Letras (FAPA). Professora do Curso de
Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Campus
Erechim/RS. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa UNIVERSITAS/RIES. E-mail:
zoraiabittencourt@gmail.com
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Estado brasileiro implementado políticas com especial foco para que este
objetivo educacional fosse concretizado. Dentre as iniciativas governamentais,
merecem destaque as que estimulam e promovem o desenvolvimento de
projetos educacionais voltados para a Educação Integral. Esses programas,
metodologias de trabalho que se alicerçam em oficinas de dança, de
letramento, de teatro, de musicalidade, de expressão gráfica, de atividades
culturais,

de

uso

de

tecnologias

no

turno

complementar

de

aulas

comprometem-se com a construção de um novo cidadão brasileiro, um sujeito
integral.
Sendo assim, nos últimos anos, diversas legislações e ações
governamentais buscaram incluir na escola e ampliar o tempo de escola de
crianças de classes populares. No entanto, essas iniciativas acabam por
problematizar um sistema e um modelo de educação pensado historicamente
apenas para atender os filhos de uma pequena parcela da sociedade. As
diretrizes e os princípios democratizantes presentes nestas ações entram em
contradição com métodos de ensino, grades curriculares e estratégias de
avaliação presentes há séculos em nossas escolas, pois defendem o foco na
aprendizagem, o respeito à diferença, a diversidade de modos de ensinar e a
ampliação dos saberes para além dos muros escolares. Assim, essa tensão
passa também pelos profissionais envolvidos na concretização dessas
políticas, que, muitas vezes, por falta de conhecimento ou por estarem há muito
tempo lecionando do mesmo modo, colocam em prática apenas parte dos
ideais de educação apresentados pelo Programa Mais Educação.
Em busca de identificar os desafios e as possibilidades dessa política,
este texto apresenta os resultados de uma pesquisa de Estado de
Conhecimento realizada a partir da leitura de teses e dissertações publicadas
entre 2010 e 2016 em Programas de Pós-Graduação do país e disponíveis na
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), as quais resultam,
prioritariamente, de Estudos de Caso realizados em escolas públicas de
diferentes regiões do país.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
No ano de 2007, o governo federal criou o Programa Mais Educação,
pela Portaria Interministerial nº 17/2007, que visa fomentar a Educação Integral
para os estudantes, por meio de atividades socioeducativas no contraturno
escolar. Esse programa, promovido pela Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização e Diversidade Cultural vinculada ao Ministério da Educação, é
um projeto de indução a uma política de Educação Integral no qual os
estudantes que frequentam escolas com baixo Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB) têm oferta de oficinas de acompanhamento escolar,
bem como de atividades culturais, no contraturno escolar, nas quais se
pretende investir no desenvolvimento integral do sujeito a partir da constatação
do impacto que a escola pode ter na vida e no aprendizado do estudante.
Sendo assim, constitui-se também em uma ação estratégica que visa garantir
proteção

e

desenvolvimento

integral

aos

educandos,

minimizar

as

desigualdades sociais, oferecer uma maior equidade de oportunidades, reduzir
o fracasso, e, em consequência, diminuir a evasão escolar.
Conforme o Ministério da Educação, o programa foi constituído como
estratégia para a construção da agenda de Educação Integral nas redes
estaduais e municipais de ensino, com o objetivo de ampliar a jornada escolar
na rede pública de ensino, com a carga horária de, no mínimo, 7 horas diárias,
através

de

atividades

optativas

nos

macrocampos:

acompanhamento

pedagógico, educação ambiental, esporte e lazer, direitos humanos em
educação, cultura e artes, cultura digital, promoção da saúde, comunicação e
uso de mídias, investigação no campo das ciências da natureza e educação
econômica. Além disso, há a ampliação do tempo e dos espaços da escola, a
integração entre diferentes saberes e a democratização das oportunidades a
todos. Com o objetivo de traçar um panorama sobre como está o processo de
ampliação desta política nas escolas brasileiras, a seguir será apresentada a
metodologia utilizada para ter acesso a esses dados.
METODOLOGIA
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Como aporte metodológico para esse estudo, foi realizado, como dito,
um Estado de Conhecimento em relação às publicações referentes ao
Programa Mais Educação (PME). Esta pesquisa teve como fonte de busca a
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), pertencente ao
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). Os critérios
de seleção priorizaram as teses/dissertações publicadas entre os anos de
2010-2016, que tivessem em seus títulos o descritor Programa Mais Educação.
A instituição do Programa Mais Educação pelo Decreto n° 7.083, de 27 de
janeiro de 2010, marca o início da delimitação da pesquisa. Neste recorte,
foram encontradas 33 publicações, as quais foram lidas na íntegra.
Ressalta-se a importância da execução de pesquisas de Estado de
Conhecimento como forma de realizar “a leitura de realidade do que está sendo
discutido na comunidade acadêmica” (MOROSINI; FERNANDES, 2014, p.
154). Este levantamento bibliográfico possibilita conhecer a quantidade, a
ausência, a recorrência de publicações sobre determinada temática de
investigação, bem como perceber as finalidades, os enfoques, as percepções
de pesquisadores de diferentes regiões ou países, de diversificadas
instituições, de outras áreas de formação.
Neste sentido, podemos compreender que Estado de Conhecimento “é
identificação, registro, categorização que levem à reflexão e síntese sobre a
produção científica de uma determinada área, em um determinado espaço de
tempo, congregando periódicos, teses, dissertações e livros sobre uma
temática específica” (MOROSINI; FERNANDES, 2014, p. 155). Nesse Estado
de Conhecimento, foram priorizados dois tipos de produção científica – teses e
dissertações –, até mesmo por estes estarem entre os principais veículos de
disseminação do conhecimento novo.
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Pela análise do conjunto das publicações, pode-se iniciar dizendo que o
debate público sobre o aumento do tempo de permanência diário na escola e a
diversificação dos saberes disponibilizados pela escola vêm se constituindo
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como pauta crescente de discussões também na esfera acadêmica. Neste
sentido, é destaque o grande número de publicações que versam sobre o
assunto, especialmente no formato de Estudos de Caso de experiências de
implantação desse programa nas escolas no Brasil, sendo a Entrevista a
principal técnica de pesquisa adotada pelos pesquisadores, seguida do
Questionário, Observação e Grupo Focal.
A partir dos resultados do Estado de Conhecimento, é importante
ressaltar, então, o elevado número de teses/dissertações (33 publicações)
sobre o Programa Mais Educação que emergiu nas universidades brasileiras
neste período de 2010 a 2016, sendo, em sua maioria, composto por
dissertações (31 publicações). Ressalta-se, também, que a Região Sul do país
foi a que mais publicou teses/dissertações sobre o PME, seguida,
respectivamente, pelas Regiões Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. Nas
palavras de Mosna (2014, p.28), “levando em conta que o Brasil é um país
continental, com disparidades regionais muito pronunciadas e que a União vem
desenvolvendo um programa robusto de indução destas políticas, a
proliferação de estudos empíricos do impacto das mesmas deve ser vista como
oportunaApós Análise de Conteúdo (BARDIN, 2009) dos textos, na qual o foco
foram as discussões referentes aos saberes e aos docentes no contexto do
Programa Mais Educação, emergiram três categorias de sentido: i) Integração
curricular; ii) Relação professores e monitores; e iii) Formação continuada dos
educadores. Esses três aspectos, em algum momento dos textos analisados,
são citados pelos pesquisadores como pontos de necessário debate, uma vez
que vêm se constituindo como os principais desafios à concretização de
práticas que contemplem uma Educação Integral nas escolas que fizeram parte
de suas pesquisas.
A Integração Curricular aparece, então, como uma necessidade latente
para o sucesso da proposta integradora prevista pelos documentos do
Programa Mais Educação. No entanto, Mosna (2014) afirma que uma das
causas da dificuldade de articulação entre os saberes escolares e comunitários
podem ter sido os próprios documentos colocados em circulação pelo governo.
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Segundo a autora, os primeiros materiais de apoio para implementação e
formação dos professores traziam a ideia de que as atividades que seriam
oferecidas no contraturno tinham um caráter de complementaridade em relação
às disciplinas do turno regular. Para ela, o site e os Cadernos do Ministério da
Educação

tratavam

o

acompanhamento

pedagógico

como

“apoio

metodológico”, as oficinas como “complemento ou atividades extraclasse”, a
educação integral como “ação estratégica”, não como concepção de currículo.
Como

consequência,

essas

ideias

inicialmente

divulgadas

foram

as

internalizadas, apesar das mudanças com o tempo (MOSNA, 2014).
É ponto comum entre os autores destas teses/dissertações que o fato de
a escola historicamente trabalhar com saberes ditos elitistas e distantes dos
saberes populares contribui para a não aceitação dos saberes comunitários
como capazes de fazer parte, nem mesmo de dialogar com os saberes
escolares. Neste sentido, parece difícil abrir espaço para os conhecimentos
locais enquanto a escola não rever o que ensina, como ensina e por que
ensina determinados conteúdos, e não outros, a partir de determinados pontos
de vista, e não de outros. As próprias disciplinas escolares já possuem
diferentes status e são organizadas em diferentes hierarquias de acordo com
as exigências sociais, o mercado, o financiamento de pesquisas, as avaliações
externas. “A hierarquização não desejada dos saberes continua existindo e
acaba por reforçar o caráter ‘intocável’ e aparentemente consensual dos
conhecimentos legitimados como conteúdos escolares que continuam servindo
como baliza para as avaliações nacionais” (MOREIRA, 2013, p.106).
Por outro lado, os pesquisadores compreendem como positiva a
intenção do governo de trazer os saberes comunitários para o cenário escolar e
reconhecem esta defesa nos textos produzidos pelo Ministério da Educação e
colocados em circulação no seu site e nas escolas, sendo muitos deles
transcritos em parte nestas teses e dissertações como forma de mostrar a
concepção de integração curricular que estava sendo proposta. Nesta direção,
Miguel (2015, p.72) defende que, com a implantação desta política, “os saberes
renegados pela educação formal passaram a ser valorizados e reconhecidos
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na educação integral, em especial no PME com o rol de mais de 70 atividades
abarcando diversas áreas fora do convencional”.
Muitas vezes, essas outras oficinas, tal como afirmado também pelos
professores entrevistados em algumas dessas pesquisas, não possuem a
mesma legitimidade do que aquelas que trabalham com os saberes aceitos
socialmente como escolares, sendo relegadas ao segundo plano e tratadas
como atividades de recreação, de menor importância. Isso também é
identificado por renomados autores no campo da educação.
No turno normal a escola e seus profissionais cumprem a função
clássica: ensinar-aprender os conteúdos disciplinares na
exclusividade dos tempos de aula, na relação tradicional de trabalho
docente-discente, nos tratamentos tradicionais da transmissão de
lições, deveres de casa, avaliação, aprovação-reprovação [...] Para o
turno extra, deixam-se as outras dimensões da formação integral
tidas como optativas, lúdicas, culturais, corpórea, menos
profissionais, mais soltas e mais atraentes (ARROYO, 2012, p.45)

Essa distância entre o que acontece, o que se ensina, quem ensina no
turno regular e no contraturno escolar é a principal causa dos pesquisadores
dessas teses/dissertações afirmarem que estamos construindo duas escolas
em uma só. Isso afasta ainda mais a possibilidade de que haja a integração
curricular na perspectiva preconizada pelo Ministério da Educação quando se
refere aos objetivos do PME, ou seja, “uma Educação Integral estruturada a
partir de um conceito de integralidade, que supere termos como ‘contraturno’ e
‘atividades complementares’, bem como saberes escolares e saberes
comunitários” (BRASIL, 2009, p.14).
Para um trabalho direcionado a atingir essa meta, a proposta do governo
é que as atividades do Programa Mais Educação sejam previstas no Projeto
Político-Pedagógico da escola, o qual seria elaborado com as contribuições de
toda a comunidade escolar, prevendo, inclusive, quais seriam seus interesses
na escolha das oficinas. No Manual Programa Mais Educação Passo-a-Passo
(2009), a proposta do Ministério da Educação é a de que:
Romper a dicotomia, entre as aulas acadêmicas e as atividades
educacionais complementares, exige a elaboração de um Projeto
Político-Pedagógico aberto à participação e à gestão compartilhada
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de ações convergentes à formação integral das crianças, de
adolescentes e de jovens – do contrário, pode-se estar apenas
capturando o seu tempo livre com a pretensão de que, na escola,
ficarão mais bem cuidados ou de que aprenderão mais,
permanecendo por mais tempo na escola, ou seja, oferecendo-lhes
‘mais do mesmo’ – o que as experiências nesta direção têm
demonstrado não melhorar o processo de aprendizagem (BRASIL,
2009, p. 32).

No entanto, depoimentos dos sujeitos participantes das pesquisas
presentes nessas publicações, bem como os pesquisadores autores destas
teses/dissertações, afirmam que as atividades relacionadas ao contraturno não
aparecem nos Projetos Político-Pedagógicos (PPP) das escolas onde
trabalham, mesmo que cada escola tenha liberdade e seja “responsável por
organizar seu desenvolvimento e redesenhar o currículo de acordo com a sua
compreensão de educação integral a partir das diretrizes do Mais Educação”
(BECKER, 2015, p.57).
Denunciam, ainda, que a comunidade não vem sendo convocada a
construir e pensar coletivamente a perspectiva de Educação Integral que cada
escola adotará, mesmo que estas tenham autonomia para elaboração dos seus
projetos internos a partir de modelos de Mandalas disponibilizados pelo
Ministério da Educação. Concordando com a afirmação de Miguel (2015, p.29),
parece que
a tarefa de implantar um programa que contempla alguns alunos,
educadores sem titulação acadêmica e a rua como lugar de
aprendizagem, assustou e ainda assusta muitos gestores e
supervisores, pois o preconceito em relação ao novo é frequente,
impedindo de oportunizar a integração com a comunidade e a sua
participação no cotidiano escolar.

Essa falta de participação da comunidade na construção dos PPP das
escolas, muitas vezes, também é acompanhada pela omissão dos próprios
professores na elaboração destes documentos, o que repercute na ausência de
momentos de reflexão nos quais poderiam ser pensadas, além da concepção
de Educação Integral, possíveis articulações entre os saberes comunitários e
os saberes escolares, ou seja,
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o PME, quando apenas acrescenta conteúdos no turno inverso sem
reformular o projeto pedagógico e o currículo, corrobora a ideia de
que falta algo no currículo regular e não de que ele não é adequado e
precisa ser repensado quando se discute e educação integral
(MOREIRA, 2013, p.106).

O fato dos professores não realizarem planejamentos coletivos no intuito
de construir uma prática de Integração Curricular com o que está sendo
proposto no contraturno escolar é um dos fatores que reflete diretamente na
Relação Professores e Monitores, segunda categoria emergente das
teses/dissertações disponíveis na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e
Dissertações (BDTD).
A relação dos professores com os monitores surge nas publicações
como um dos principais desafios à integração do Programa Mais Educação às
escolas, uma vez que a falta de um trabalho conjunto no planejamento das
atividades e na avaliação dos alunos, segundo eles, dificulta a concretização
de uma Educação Integral. Muitas das pesquisas apresentadas nas
teses/dissertações, por terem realizado entrevistas com professores e
monitores, acabaram por ter acesso a um grande conjunto de fatores que,
segundo estes sujeitos, contribuem para essa falta de diálogo. Becker (2015,
p.54) consegue sintetizá-los da seguinte forma:
[...] a própria contratação de pessoas da comunidade que se
disponibilizem a dedicar seu tempo para escola; pouco envolvimento
destes agentes no processo ensino-aprendizagem; falta de
articulação/integração dos conteúdos/conhecimentos trabalhados nas
oficinas com as disciplinas escolares; insuficiente formação para lidar
com questões educacionais na relação com os alunos. Esta situação
gera, também, discussões a respeito da valorização do professor
enquanto profissional da educação.

Isso quer dizer que os professores que participaram destas pesquisas,
as quais foram desenvolvidas em diferentes regiões do país, estão
apresentando,

nas

palavras

dos

autores,

uma

forte

resistência

ao

compartilhamento das escolas, dos alunos e das tarefas com os oficineiros do
Programa Mais Educação. A pesquisa realizada por Mosna (2014), em escolas
estaduais gaúchas, mostrou que parte dos profissionais das escolas
pesquisadas possuía uma visão preconceituosa em relação aos oficineiros. Os
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próprios autores, neste sentido, defendem que “o papel do professor é
essencial e não poderá ser exercido por outros profissionais” (FERREIRA,
2012, p.43).
Uma das hipóteses recorrentes nestes trabalhos para a rejeição aos
monitores é a falta de uma formação acadêmica dos monitores, uma vez que,
por esse motivo, não são percebidos como profissionais habilitados a
desempenhar as tarefas para as quais foram contratados. Neste sentido,
entendem que o PME assume o “risco de atribuir funções a voluntários sem
capacitação e formação para as atividades do programa, por serem apenas
monitores, muitas vezes sem competência educacional, sendo meros
orientadores das atividades” (MIGUEL, 2015, p.20).
Não parece aceitável aos professores entrevistados nestas pesquisas
que a função docente seja realizada por pessoas da comunidade, muitas vezes
com pouca instrução, por estagiários ainda em formação ou, tal como
autorizado pelo MEC a partir de 2010, por alunos do Ensino Médio ou da
Educação de Jovens e Adultos. Mosna (2014, p.149) percebeu, no contexto
analisado em sua dissertação, que, “mesmo muitos oficineiros sendo
universitários ou profissionais habilitados [...] há uma barreira ‘cultural’ entre os
profissionais da escola e os oficineiros”. Essa mesma autora diz, ainda, que a
contratação dos monitores tenha sido importante para fazer “deslanchar” o
Programa Mais Educação, agora, nesta fase de consolidação do PME, é
preciso avançar para o trabalho com “profissionais estáveis”, sob pena de
continuarmos nos deparando com situações de resistência, muitas vezes
ocasionadas por um sentimento de “ameaça” devido à “natureza lúdica das
oficinas. Mas, também, pode ser pela rotatividade dos oficineiros, fato esse que
depõe contra a credibilidade do PME” (MOSNA, 2014, p.149).
Os monitores entrevistados nessas pesquisas afirmaram que o fato de
serem contratados para ficarem na escola pelo período de um ano letivo ou, às
vezes, menos tempo, de fato, faz com que tenham dificuldade de estabelecer
vínculos com os demais responsáveis pela educação da criança, pois, assim
que começam um processo de aproximação com estes, já precisam desfazê-lo
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para começar tudo de novo em outra escola. “Já a assessoria do PME em
Santa Maria entende que as resistências ocorrem por modificarem a rotina
escolar, inserção de novos atores e por trazerem linguagens que até então
estavam ausentes nas escolas” (NASCIMENTO, 2015, p.115).
No entanto, sabemos que os princípios que dão base ao Programa Mais
Educação buscam exatamente problematizar a escola como única instituição
capaz de educar as crianças, o professor como único responsável pela
mediação dos processos de ensino e de aprendizagem e, ainda, os saberes
escolares como únicos conhecimentos a fazerem parte do currículo escolar.
Nessa perspectiva, a ideia do Ministério da Educação seria de que os
monitores fossem vistos como “novos atores na escola [que] enriquecem-na
com seu saber. Muitos deles não têm titulação acadêmica, mas a titulação da
experiência da vida e do trabalho contribuirá para o crescimento e a formação
de novos cidadãos” (MIGUEL, 2015, p.64).
Por fim, é possível encontrar nestas pesquisas relatos de experiências
bem sucedidas na abertura de outras formas de contratação dos responsáveis
pelo PME. Esse é o caso do Estado de Minas Gerais, onde, em Juiz de Fora,
“alguns professores assumiram o trabalho nas oficinas, recebendo uma
‘extensão de carga horária’” (FERNANDES, 2014).
No entanto, na contramão destes últimos achados, está a maior parte
das pesquisas relacionadas ao Programa Mais Educação, as quais discutem e
apontam a Formação Continuada dos Docentes, terceira categoria de
análise deste Estado de Conhecimento, como uma possível solução para todos
estes impasses que estão ocorrendo em nossas escolas, quer seja o
estabelecimento de um diálogo entre os diferentes saberes, quer seja entre os
profissionais de turno e contraturno.
Podemos chamar de desafios porque, apesar da formação dos
monitores ser sugerida como a panaceia para as dificuldades na concretização
dessa política de Educação Integral, as pesquisas empíricas realizadas nas
teses e dissertações brasileiras disponibilizadas na BDTD denunciam, a partir
de entrevistas com professores, gestores e monitores, que são poucos os
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cursos de formação aos quais os monitores têm acesso. E, mesmo os que
ocorrem, não estão estruturados numa perspectiva que contemple os princípios
de uma Educação Integrada e Integradora. Próspero (2013, p.236), ao
investigar a situação de 10 cidades brasileiras, afirma que, “na maior parte dos
casos, as formações são direcionadas principalmente para os diretores e
coordenadores

das

escolas

e

com

a

participação

dos

professores

comunitários”, revelando que “apenas as Secretarias de Nova Iguaçu (RJ),
João Pessoa (PB), Recife (PE) e Belo Horizonte (MG) realizam formação
especificamente para os monitores”. Na cidade de Nova Iguaçu (RJ), onde são
promovidas oficinas ao longo do ano; João Pessoa (PB), que “realiza
momentos de troca de experiências, nos quais alguns monitores ministram
oficinas para os demais, para que possam multiplicar as experiências”, bem
como Fortaleza (CE), onde a coordenadora municipal afirma que, “sempre que
possível, realizamos trocas de experiências e a formação se dá por meio do
coordenador escolar do Mais Educação”. Conclui, afirmando que “na avaliação
dos gestores entrevistados, a falta de formação pode ter impacto direto no
resultado final esperado pela política pública”.
A partir desses exemplos e dos relatos dos sujeitos participantes dos
Estudos de Caso realizados em diversas regiões do país, foi possível observar
que é recorrente a demanda pela formação dos responsáveis pelas oficinas do
Programa Mais Educação. No entanto, há uma lacuna quando a discussão se
refere aos conteúdos que deveriam ser ensinados a esses profissionais e às
modalidades de formação que poderiam ser adotadas, bem como quem seriam
os responsáveis por essa formação, até mesmo porque não necessariamente
os professores universitários possuem clareza sobre como propiciar uma
formação profissional voltada a uma formação integral e integradora.
No campo das possibilidades, Mosna (2014, p.89) sugere que os cursos
de formação estejam voltados para “discussões em torno do PME, adequando
a organização curricular às intenções da educação integral”. Já Ferreira (2012,
p.123) relata que, das conversas com os professores, “destaca-se a
necessidade de participação deles em todos os momentos da própria
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formação: planejamento, execução e avaliação, como requisito identificado
para

tornar

o

conteúdo

dessa

formação

mais

próximos

das

suas

necessidades”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os desafios que emergiram da leitura das 33 teses e dissertações
apontam para falta de integração entre o currículo do turno regular e as
atividades que são oferecidas no contraturno escolar, para presença de uma
relação predominantemente tensa entre professores da escola e monitores
responsáveis pelas oficinas pedagógicas e para a necessidade de investir na
formação dos profissionais envolvidos no Programa Mais Educação. As
possibilidades surgem quando se constata que as crianças gostam de
participar das atividades do contraturno escolar e quando são citadas algumas
experiências de sucesso em formações oferecidas por secretarias de educação
de algumas cidades do país.
Em relação à Integração curricular, há fortes críticas à própria iniciativa
governamental de fazer distinção no valor do repasse das verbas às escolas de
acordo com as oficinas que estas selecionem para o contraturno, pois isso já
demonstraria que o próprio governo, também em função das avaliações
externas, prioriza determinados conhecimentos em detrimento de outros. Esse
é o caso das oficinas que fazem parte do Macrocampo Acompanhamento
Pedagógico, as quais possuem caráter obrigatório na adesão ao Programa e,
possivelmente por estarem diretamente relacionadas com a possibilidade de
aumento dos índices do IDEB, recebem incentivos financeiros maiores que as
demais oficinas.
Quanto à tensão existente entre professores e monitores, há uma
conclusão, que é consenso entre a maioria dos autores destas teses e
dissertações disponíveis na BDTD, a de que, talvez, a contratação de pessoas
estranhas à escola em detrimento do aumento das cargas horárias dos
docentes que já fazem parte das escolas e, consequentemente, da
possibilidade de aumento dos rendimentos mensais desses docentes,
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provoque sua resistência à presença dos monitores por se sentirem
injustiçados e entenderem essa opção do governo como uma ação que
incentiva a desprofissionalização docente.
A terceira questão que é colocada pelos autores das teses e
dissertações de diferentes Programas de Pós-graduação do país é que não
estão ocorrendo suficiente e satisfatoriamente cursos de formação continuada
específicos aos oficineiros em relação às tarefas e aos conteúdos que estão
sob sua responsabilidade. Tal iniciativa, se embasada nos princípios
defendidos pelos documentos legais do PME, poderia contribuir para aproximar
os professores e os profissionais responsáveis pelas atividades do contraturno,
uma vez que defende a articulação entre saberes, tempos e espaços escolares
na direção de ofertar uma educação que seja, de fato, integral e integradora.
Por fim, na direção de pesquisas que não apenas denunciam, mas
anunciam algumas possíveis alternativas para a resolução dos problemas
citados anteriormente, Próspero (2013) elenca uma série de sugestões:
capacitação via ambiente virtual do MEC com mais webconferências; cursos de
educação a distância; aproveitar materiais e recursos já existentes em outras
políticas públicas; fomentar ainda mais projetos de extensão das Universidades
Federais; parceria das secretarias de educação ou das escolas com
organizações não-governamentais.
Conclui-se pela indicação do Estado de Conhecimento como opção
metodológica de outros estudos, uma vez que pode favorecer novos modos de
olhar para o próprio objeto de estudo e trazer contribuições que extrapolem o
fato de termos acesso ao que vem sendo dito sobre o que estamos
investigando, mas também nos informa e nos leva a problematizar a relevância
e a atualidade do assunto no meio acadêmico.
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[RE]FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O ENSINO MÉDIO
NO BRASIL: EM DISCUSSÃO O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Angelita Tatiane Silva dos Santos Perin1
Marilene Gabriel Dalla Corte2
Eixo 1 – Estado e Políticas Educacionais
RESUMO
Atualmente se está vivendo um processo de modificação das políticas educacionais do Brasil.
Com relação ao ensino médio, tais modificações priorizam uma mudança na estrutura do
sistema atual do ensino médio, cujo elemento central é a flexibilização da grade curricular.
Neste trabalho objetiva-se compreender a historicidade das políticas públicas acerca do Ensino
Médio no Brasil e no estado do Rio Grande do Sul. Tal levantamento histórico sobre as
políticas públicas, com relação com o âmbito do estado do Rio Grande do Sul, para além da
análise da Constituição Estadual de 1989 até os dias atuais, busca-se analisar a Proposta
Pedagógica para o Ensino Médio Politécnico e seus desdobramentos pedagógicos no período
de 2012 a 2014. A pesquisa de conotação bibliográfica fundamenta-se na compreensão da
materialidade histórica, bem como em autores que retomam a história da educação no Brasil,
organizando-a contextualizada ao momento sócio histórico em que ocorreu, assim como os
que problematizam a conjuntura neoliberal que embasam a políticas públicas da educação, em
especial as que determinam a organização e desenvolvimento da educação básica, em
especial o ensino médio e, nesta perspectiva, tem-se a contribuição de autores como
Ghiraldelli (2006), Piletti (2006), Búrigo (2014), Corsetti (1998), Caldart (2003) (2012), Corso
(2014) entre outros, assim como a legislação educacional pertinente. Analisar a história da
educação quanto às políticas públicas, sempre revela elementos significativos, pois se percebe
que tais políticas no Brasil, estiveram e estão atreladas as necessidades do mercado de
trabalho, ou seja, de acordo com as necessidades do modelo econômico do período, a
educação é reorganizada via reformas, para atender as demandas econômicas.
Palavras-chave: Políticas Públicas. Estado. Ensino Médio. Politecnia.

INTRODUÇÃO
Desde o ano de 2016 se está vivendo um processo de modificação das
políticas educacionais do Brasil, em especial a partir da metade do primeiro
semestre daquele ano. Com relação ao ensino médio, tais modificações
priorizam, conforme informa o Portal do Ministério da Educação (MEC), uma
mudança na estrutura do sistema atual do ensino médio, cujo elemento central
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é a flexibilização da grade curricular, permitindo que o “[...] estudante escolha a
área de conhecimento para aprofundar seus estudos” (MEC, 2016).
Assim sendo, esta produção é parte de uma pesquisa do curso de
Mestrado Profissional, do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e
Gestão Educacional, produzida junto ao Grupo de Estudos e Pesquisas em
Políticas Públicas e Gestão Educacional - GESTAR/Cnpq/UFSM. Neste texto,
objetiva-se compreender a historicidade das políticas públicas acerca do
Ensino Médio no Brasil e no estado do Rio Grande do Sul.
Prioriza-se as discussões sobre o ensino médio no período colonial e
apresenta-se ênfase ao período pós Constituição Federal de 1988, em especial
aos desdobramentos decorrentes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB), Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996, até os dias atuais. Tal
levantamento histórico sobre as políticas públicas, com relação com o âmbito
do estado do Rio Grande do Sul, para além da análise da Constituição
Estadual de 1989 até os dias atuais, está voltado para a análise da Proposta
Pedagógica para o Ensino Médio Politécnico e seus desdobramentos
pedagógicos no período de 2012 a 2014.
Esta produção ancora-se numa pesquisa de conotação bibliográfica, em
que o referencial teórico fundamenta-se na compreensão da materialidade
histórica, bem como em autores que retomam a história da educação no Brasil,
organizando-a contextualizada ao momento sócio histórico em que ocorreu,
assim como os que problematizam a conjuntura neoliberal que embasam a
políticas públicas da educação, em especial as que determinam a organização
e desenvolvimento da educação básica, em especial o ensino médio e, nesta
perspectiva, tem-se a contribuição de autores como Ghiraldelli (2006), Piletti
(2006), Búrigo (2014), Corsetti (1998), Caldart (2003) (2012), Corso (2014)
entre outros, assim como a legislação educacional pertinente.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A trajetória histórica do Brasil quanto a questão da educação, remonta ao
período colonial, quando foi colônia de Portugal, entre 1500 a 1822. Neste
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período, a educação regular e relativamente institucional, teve três fases: a) a
fase de predomínio dos jesuítas (1534 a 1759); b) a fase das reformas do
Marquês do Pombal (1750 a 1777); c) a fase do período em que D. João VI
trouxe a Corte para o Brasil (1808 a 1821), de acordo com Ghirardelli (2006).
Mesmo com um processo educacional incipiente, já havia a existência de
escolas das “primeiras letras” e com o ensino secundário e superior. No
primeiro caso, os jesuítas mostraram sua capacidade de adaptação,
conseguindo penetrar nas casas grandes dos senhores de engenho, nas
senzalas e nas tribos indígenas, “[...] sempre buscando orientar na fé jovens e
adultos e ensinar as primeiras letras às crianças, adaptando-se às condições
específicas de cada grupo”. (PILETTI, 2006, p. 34).
A experiência pedagógica dos jesuítas sintetizou-se em um conjunto de
normas e estratégias chamado de Ratio Studiorum (Ordem dos Estudos), o
qual era dinamizado no ensino secundário e superior.
[...] pode-se afirmar que os cursos de grau médio, Letras Humanas e
Filosofia tinham uma duração global aproximadamente de nove anos.
(PILETTI, 2006, p. 35-36).

Com a expulsão dos jesuítas nenhum sistema passou a existir. Apenas os
seminários das ordens religiosas deram continuidade aos estudos como
anteriormente o faziam, sendo o Seminário de Olinda, em Pernambuco, o único
que tinha uma estrutura escolar, em especial no ensino secundário, onde as
matérias “[...] apresentavam uma sequência lógica, os cursos tinham uma
duração determinada e os estudantes eram reunidos em classe e trabalhavam
de acordo com um plano de ensino previamente estabelecido”. (PILETTI, 2006,
p. 37).
A vinda da Família Real portuguesa para o Brasil e sua corte, em 1808, a
preocupação fundamental, no que se refere à educação, passou a ser a
formação das elites dirigentes do país. Assim, no período imperial, que se
estendeu de 1822 a 1889, o ensino foi estruturado em três níveis: primário,
secundário e superior. O ensino primário era a “escola de ler e escrever”,
estando ao encargo das províncias, motivo pelo qual era pouco difundido,
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embora a Constituição outorgada em 1824 tivesse estabelecido a “instrução
primária gratuita a todos os cidadãos” em seu artigo 179.
Embora pouco ou nada se tenha feito durante esse período pelo ensino
técnico-profissional, ele começa a figurar na literatura histórica educacional,
ainda que duplamente marginalizado: a) pelo poder público, pois a seus
concluintes não era permitido o ingresso no ensino superior; b) pela clientela
escolar, formada pelos filhos da elite que procuravam a escola apenas “[...]
como via de acesso ao ensino superior e às profissões liberais”. (PILETTI,
2006, p. 43).
Já o ensino secundário se manteve dentro do esquema das “aulas
régias”, que eram aulas avulsas e dispersas, que visavam apenas preparar os
estudantes para o ingresso nos cursos do ensino superior.
Em 1834, o Ato Adicional, Lei nº 16 de 12 de agosto, conferiu às
províncias o direito de legislar sobre instrução e estabelecimentos próprios a
promovê-la, passando o ensino primário e o secundário para o município da
capital, enquanto as províncias limitaram-se a promover o ensino primário e
secundário, esse segundo nível desenvolvido nos liceus provinciais, tendo
como preocupação a preparação para os o ingresso no ensino superior.
A partir da situação estabelecida pelo Ato Adicional de 1834, criaramse dois sistemas paralelos de ensino secundário que haveriam de
perdurar mesmo durante a Primeira República: a) o sistema regular,
seriado, oferecido pelo Colégio de Pedro II e, eventualmente, pelos
liceus provinciais e alguns poucos estabelecimentos particulares; b) o
sistema irregular, inorgânico, constituído pelos cursos preparatórios e
exames parcelados de ingresso ao ensino superior, mantido pelos
estabelecimentos provinciais e particulares. (PILETTI, 2006, p. 46).

Essa

dualidade

de

sistemas

teve

como

consequência

a

total

fragmentação do ensino secundário. Percebe-se, assim, a gênese da dualidade
que o ensino secundário sempre apresentou no Brasil: preparação para o
ensino superior x preparação humanística.
Com a proclamação de República em 1889, o Brasil viveu seis fases
políticas até 2005. Durante a Primeira República ou República Velha, de 1889
a 1930, com relação à educação, foi o período no qual se colocou em debate o
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modelo educacional herdado do Império, pois ele privilegiava a educação da
elite, através do ensino secundário e superior, em prejuízo da educação
popular, via ensino primário e profissional. Mesmo havendo certo olhar com o
ensino secundário durante a Primeira República, ele se dá em função do
ensino superior. Por outro lado, os Estados legislaram quase exclusivamente
sobre o ensino primário e o ensino técnico-profissional, realizando durante a
década de 20 reformas em seus sistemas de ensino, renovando e buscando
torná-los mais eficientes.
A Constituição de 1934 foi a primeira a incluir um capítulo especial sobre
a educação, estabelecendo pontos importantes como a educação como direito
de todos, a obrigatoriedade da escola primária integral, a gratuidade do ensino
primário, a assistência aos estudantes necessitados, entre outros. Nesse
cenário, o ensino secundário também sofreu reforma juntamente com o ensino
superior. O Decreto nº 19.890, de 18 de abril de 1931, estabeleceu que os
objetivos do ensino secundário passassem a ter dupla função: formação geral e
preparação para o ensino superior. A estrutura desse nível educacional passou
a dividir-se em dois graus, com a duração de sete anos: um curso fundamental
de cinco anos, seguido de um curso complementar ou pré-universitária de dois
anos.
Em 1937, Getúlio Vargas, presidente eleito em 1934, deu um golpe de
Estado, apoiado pelos militares e estabeleceu o chamado “Estado Novo” e uma
nova Constituição foi estabelecida, de forma imposta ao país. Nessa, não havia
interesse em “determinar ao Estado tarefas no sentido de fornecer à população
uma educação geral através de uma rede de ensino público e gratuito”.
(GHIRALDELLI, 2006) O ensino secundário, nesse cenário, foi novamente
modificado pelo Decreto-lei nº 4.244, de 9 de abril de 1942, conhecida como a
lei orgânica do ensino secundário, que estabeleceu os objetivos do ensino
secundário, a estrutura em dois graus, com uma mudança quanto a duração:
um curso ginasial de quatro anos sucedia um curso colegial de três anos e os
conteúdos curriculares, considerando o curso integral de sete anos.
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O período de 1945 a 1964, chamado de República Populista, o país
conheceu a prática democrática, com eleições diretas em todos os níveis e
uma nova Constituição Federal promulgada em 1946. No campo educacional, a
nova constituição reintroduziu o princípio da educação como um direito de
todos, a escola primária como obrigatória.
Esse mesmo processo de avanços e retrocessos é percebido na história
da educação no Rio Grande do Sul, pois segundo Búrigo [et. al.] (2014, p.1),
durante a primeira República, a preocupação do governo foi “[...] implementar
um projeto de modernização social e econômica que teve como um de seus
vetores o investimento no ensino”, por ser esse o ideário do Partido
Republicano Rio-Grandense (PRR), que estava no poder executivo naquele
momento, cujas
[...] características resumem a importante intervenção dos dirigentes
positivistas em relação ao setor, conforme exposto abaixo: expansão
do ensino público primário, como ação fundamental do Estado;
estímulo e apoio, inclusive com verbas públicas, ao ensino técnico
profissional e superior privados; nacionalização do ensino,
especialmente nas regiões coloniais; utilização da escola como
instrumento de política de saúde preventiva, através da formação da
"consciência sanitária da população", bem como de assistência
social; contenção de despesas com a expansão do ensino, através
dos mecanismos das subvenções escolares e do envolvimento das
municipalidades; centralização administrativa e uniformização
pedagógica; controle pleno do ensino público e liberdade à iniciativa
privada; utilização da escola pública para a formação da mentalidade
adequada ao processo de modernização conservadora promovido
pelo Estado; diferenciação dos saberes, como parte da própria lógica
da dominação e da construção do processo de modernização
capitalista patrocinado pelos dirigentes republicanos de orientação
positivista. (CORSETTI, 1998, p. 58).

No Estado Novo, no Rio Grande do Sul, conforme Búrigo [et. al.] (2014),
houve uma reorganização do ensino primário, através do Decreto nº 7.929, de
1939, o qual passou a ser oferecido nas escolas isoladas e grupos escolares,
estendendo-o do primeiro ao sexto ano e estabelecendo requisitos mínimos de
frequência e critérios de promoção dos alunos.
Em 1942, foi criada a Secretaria de Educação e Cultura e, no interior dela,
o Departamento de Educação Normal e Primária.
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Em 1959, Leonel Brizola foi eleito governador do Rio Grande do Sul e ao
assumir reestruturou a Secretaria de Educação e Cultura (SEC), que, em suas
palavras, seria “[...] uma das mais importantes [secretarias] da atual
administração”.

(QUADROS

2001,

p.

11).

Também,

criou

três

superintendências – de ensino primário, médio e técnico. O programa
governamental tinha como metas escolarizar toda a população com idade entre
7 e 14 anos e erradicar o analfabetismo, conforme Quadros (2001). Já o ensino
técnico também foi objeto de um plano emergencial. O programa traçado
compreendia a ampliação e o reaparelhamento da rede escolar existente, com
o objetivo de imediato aumento em capacidade de matrícula. Também, foi a
base para o posterior desenvolvimento do Plano de Expansão do Ensino
Técnico no Rio Grande do Sul, que envolveu: construção de novas instalações
para oficinas; a ampliação de salas de aula e alojamentos para alunos internos;
locação e adaptação de prédios para a instalação de escolas ou cursos
isolados;

aquisição

de

equipamentos,

máquinas

complementares

e

ferramentas; restauração e reparação de prédios; compra de material didático;
e a admissão de professores e pessoal auxiliar.
Durante o período da ditadura militar, de 1964 a 1985, o Rio Grande do
Sul realizou as devidas modificações no sistema educacional público estadual,
atendendo ao disposto na LDB 4.024/61 e, posteriormente, sua alteração
através da Lei 5.692/71, ou seja, estruturou-se em Pré-Escola, com duração de
três anos, para atender crianças de 4 a 6 anos; Escola Primária, com duração
de quatro anos, atendendo a faixa etária de 7 a 10 anos; o Ginásio, com
duração de quatro anos, atendendo aos 11 a 14 anos; Colégio, duração de três
anos, atendendo dos 15 a 17 anos e o Ensino Superior, que tinha duração
variável para os maiores de 18 anos.
Entre junho de 1964 e janeiro de 1968 o Ministério da Educação e Cultura
firmou acordos com a Agency For Internacional Development, conhecidos
como “Acordos MEC-USAID” que, segundo Ghiraldelli (2006), comprometeram
a política educacional do país às determinações de um grupo específico de
técnicos norte-americanos, que juntamente com as autoridades educacionais
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da época, procuravam demonstrar a “[...] necessidade de submeter às
diretrizes da escola ao mercado de trabalho”. (GHIRALDELLI, 2006, p. 113).
Foi instituído um grupo de trabalho pelo Ministério da Educação da época, o
qual trabalhou de junho de 1970 a agosto de 1971, para elaborar a nova Lei de
Diretrizes e Bases da Educação.
A Lei 5.692/71 não significou uma ruptura completa com a Lei
4.024/61. A Lei 5.692/71 incorporou os objetivos gerais do ensino
expostos nos fins da educação da Lei 4.024/61. Tais objetivos diziam
respeito à necessidade de “proporcionar ao educando a formação
necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como
elemento de autor realização, qualificação para o trabalho e preparo
para o exercício consciente da cidadania” [...] A Lei 4.024/61 refletia
princípios liberais vivos na democracia dos anos de 1950, enquanto a
Lei 5.692/71 refletia, em boa medida, os princípios da Ditadura Militar,
verificados pela incorporação de determinações no sentido de uma
racionalização perversa do trabalho escolar e na adoção do ensino
profissionalizante no Segundo Grau de forma absoluta e universal.
(GHIRALDELLI, 2006, p. 124).

Desta forma, ficam claros os ideais que embasaram a mudança da Lei
4.024/61: os princípios da ditadura militar. A racionalização perversa citada
pelo autor, refere-se a diminuição do tempo de escolaridade da criança e dos
adolescentes, pois o primário e o ginásio foram agrupados no ensino de
Primero Grau, ampliando a obrigatoriedade de quatro para oito anos. Já o
segundo grau tornou-se obrigatoriamente profissionalizante, a partir de
habilitações técnicas pré-determinadas pelo Conselho Federal de Educação.
A Lei nº 5.692/71, alterou os objetivos, a estrutura e organização dos
conteúdos do 1º e 2º graus, ao reformar da primeira LDB brasileira. Ela
estabeleceu

uma

mudança

muito

grande

no

antigo

ciclo

colegial,

transformando todas as escolas de 2º grau em profissionalizantes, sendo
obrigadas a implantar habilitações profissionais, mesmo sem as condições
materiais e humanas necessárias. Além disso, o ensino profissional existente
até então, transformou-se em segundo grau, inclusive a Escola Normal, que se
tornou na Habilitação Magistério.
Todo esse processo de mudança na realidade educacional gerou na
década de 80 do século XX, um excesso de técnicos que não mais eram
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absorvidos pelo mercado de trabalho. Então, no terceiro momento do governo
militar houve nova elaboração da legislação educacional para o 2º grau,
gerando a Lei 7.044, de 18 de outubro de 1982, a qual substituiu a “qualificação
para o trabalho” da Lei 5.692/61, pela “preparação para o trabalho”,
desobrigando os estabelecimentos de ensino em oferecer habilitação
profissional, a qual passou a ser uma opção. Segundo Ghiraldelli (2006), tal
modificação gerou no conturbado 2º grau a perda das características próprias.
Com o advento da Constituição Federal de 1988, a educação é retomada
como um direito público subjetivo, oportunizando a Educação Básica, na
década de 1990, do século XX, a ampliação da obrigatoriedade de ofertar do
Ensino Médio a toda população brasileira, conforme prevê o artigo 208 da
CF/88: “O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia
de: II – progressiva universalização do ensino médio gratuito [...]. (BRASIL,
1988).
Com base nos preceitos constitucionais, a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação nº 9.394 de 1996 (BRASIL, 1996) estabeleceu o ensino médio como
etapa final da Educação Básica, com a finalidade de consolidação e
aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, de
preparação básica para o trabalho e para a cidadania, de aprimoramento do
educando como pessoa humana e de compreensão dos fundamentos
científico‐ tecnológicos dos processos produtivos.
Na primeira década do século XXI, a legislação educacional procurou
aprimorar-se com a finalidade de melhor atender as regulamentações
constitucionais e as previsões da LDB/96. A Resolução CNE/CEB nº 4, de 13
de julho de 2010, definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a
Educação Básica, juntamente com o Parecer CNE/CEB nº 7/10, de 7 de abril
de 2010, que destacou mais uma vez o Ensino Médio como a etapa final da
Educação Básica, tendo como princípios e finalidades:
Art. 26. O ensino médio, etapa final da educação básica, é
orientado por princípios e finalidades que preveem:
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I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos
adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento
de estudos;
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do
educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se
adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou
aperfeiçoamento posteriores;
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana,
incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia
intelectual e do pensamento crítico;
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos
dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no
ensino de cada disciplina. (BRASIL, 2010).

Percebe-se que se mantiveram as finalidades previstas no artigo 35 de
LDB/96, quanto ao Ensino Médio, aprofundando tais preceitos ao afirmar que
esta etapa deve ter uma base unitária, conforme artigo 26, § 1º da Resolução
CNE/CEB nº 4/10, sobre a qual se deve “[...] assentar as possibilidades de
preparação geral para o trabalho ou, facultativamente, para profissões técnicas;
na ciência e na tecnologia, como iniciação científica e tecnológica; na cultura,
como ampliação da formação cultural”. (BRASIL, 2010). Nessa previsão legal,
demonstra-se a busca de superar uma questão que sempre acompanhou a
educação secundária no Brasil: a formação para o trabalho ou a formação para
a continuidade dos estudos nas etapas ulteriores.
Em 2011, o Conselho Nacional de Educação (CNE), percebeu que se
fazia necessário revisar as Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio
(DCNEM), visto as transformações que a sociedade vivencia cotidianamente do
ponto de vista da produção dos meios econômicos e nas relações sociais,
produzindo novos sujeitos e novas demandas.
Por outro lado, também compreenderam que a função da educação e do
Ensino Médio
[...] vai além da formação profissional, e atinge a construção da
cidadania, é preciso oferecer aos nossos jovens novas perspectivas
culturais para que possam expandir seus horizontes e dotá-los de
autonomia intelectual, assegurando-lhes o acesso ao conhecimento
historicamente acumulado e à produção coletiva de novos
conhecimentos, sem perder de vista que a educação também é, em
grande medida, uma chave para o exercício dos demais direitos
sociais. (BRASIL, 2011, p. 1).
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Frente às mudanças sociais e as novas perspectivas para a educação,
tornou-se imperativo que as DCNEM acolhessem tais transformações,
oportunizando formas variadas de organização e oferta do Ensino Médio, o que
de fato ocorreu através do Parecer CNE/CEB nº 5, de 04 de maio de 2011, no
qual também consideraram os pressupostos e fundamentos para um Ensino
Médio de qualidade social, a saber: a) trabalho, ciência, tecnologia e cultura:
dimensões da formação humana; b) trabalho como princípio educativo; c)
pesquisa como princípio pedagógico; d) direitos humanos como princípio
norteador; e) sustentabilidade ambiental como meta universal.
Visando atender aos preceitos legais em âmbito nacional e estadual, a
Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, em 2011, deflagrou
um processo de estudo junto com a comunidade escolar gaúcha, sobre a
Proposta Pedagógica para o Ensino Médio Politécnico e Educação Profissional
Integrada ao Ensino Médio, tendo como concepção para o primeiro, a
dimensão

politécnica,

compreendendo-a

como

a

possibilidade

de

aprofundamento da articulação entre as áreas do conhecimento e suas
tecnologias, bem como os eixos da Cultura, Ciência, Tecnologia e Trabalho, na
possibilidade de que a apropriação e construção de conhecimento embasam e
promovem a inserção social da cidadania.
Além disso, a referida proposta previu a organização curricular do
Ensino Médio Politécnico (EMP) dividida em formação geral e humana, isto é, o
núcleo comum, com um trabalho “[...] interdisciplinar com as áreas do
conhecimento com o objetivo de articular o conhecimento universal
sistematizado e contextualizado com as novas tecnologias [...]” (RIO GRANDE
DO SUL, 2011, p. 23) e a parte diversificada, tecnológica e politécnica, que
faria a “[...] articulação das áreas do conhecimento, a partir de experiências e
vivências, com o mundo do trabalho, a qual apresente opções e possibilidades
para posterior formação profissional [...]”. (RIO GRANDE DO SUL, 2011, p. 23).
A articulação dos dois blocos do currículo ocorreria via os projetos construídos
nos Seminários Integrados, onde “[...] se dará a interlocução, nos dois sentidos,
entre as áreas de conhecimento e os eixos transversais, oportunizando
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apropriação e possibilidades do mundo do trabalho”. (RIO GRANDE DO SUL,
2011, p. 23).
A partir desse processo de implantação de uma nova perspectiva de
ensino e de aprendizagem no ensino médio, as comunidades escolares
passaram a se organizar e [re]definir suas propostas político-pedagógicas,
justamente ancoradas na necessidade de verificar as possibilidades e
dificuldades de encaminhamentos que os professores tem vivenciado em sala
de aula.
As bases teóricas e de realização do Ensino Médio Politécnico (EMP) se
efetivam na articulação interdisciplinar do trabalho pedagógico entre as áreas
do conhecimento, bem como na “[...] relação teoria e prática, parte e todo; na
pesquisa como princípio pedagógico; na avaliação emancipatória; no
reconhecimento dos saberes; no trabalho como princípio educativo ; na
politecnia como conceito estruturante do pensar e fazer” (AZEVEDO e REIS,
2013, p. 35) buscando relacionar os estudos efetivados na escola com o
mundo do trabalho e desenvolvendo o planejamento coletivo.
Percebe-se que um dos fundamentos do EMP é a Politecnia,
compreendida por Pistrak como o “[...] que faz conhecer na teoria e na prática
todos os principais ramos da produção”. (2015, p. 18). Para esse autor, a
educação deveria ser gratuita, obrigatória e politécnica para todas as crianças
de ambos os sexos até dezesseis anos, em estreita ligação do ensino com o
trabalho socialmente produtivo da criança, pois essa última característica teria
um grande “[...] significado social e educacional, transformando a escola em
uma das alavancas de modificação das pessoas na direção socialista”.
(PISTRAK, 2015, p. 19-20).
Para essa concepção, a escola politécnica teria como características a
participação direta dos educandos/as no trabalho produtivo, o conhecimento na
teoria e a na prática dos princípios científicos gerais de todos os processos de
produção e a união do trabalho produtivo com a educação física e o
desenvolvimento intelectual.
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O EMP no Rio Grande do Sul foi uma proposta pedagógica que se
assemelhou ao paradigma da Escola Politécnica russa, pois a partir de 2012,
com essa nova configuração da etapa final da escolarização básica, buscou-se
realizar uma ação pedagógica mais articulada entre as áreas do conhecimento,
tendo como princípio fundante o trabalho nessa perspectiva social de
construção concreta, a se efetivar a partir da compreensão da realidade em
que os educandos/as estão inseridos/as, utilizando-se para tanto, de
procedimentos de pesquisa-ação.
Esse foi o momento que os educandos/as e educadores foram
desafiados a olharem mais longe, enxergando a dimensão e o tempo da luta
que os aguarda. Ao se perceberem trabalhando no meio de uma história sem
saber o fim, fica mais fácil incorporarem a importância de uma formação que
considere a pessoa como um todo e ao longo de uma vida inteira. Valorizar a
escola como uma dimensão importante desta formação é uma decorrência
praticamente natural desse processo.
Percebe-se, então, que o EMP contribuiu na formação dos lutadores do
povo, conforme Caldart (2003), talvez não tão explícito em sua descrição, mas
bem marcado nas práticas desenvolvidas na Escola do Campo, pois os
diversos trabalhos de pesquisa implementados tem buscado compreender o
lugar onde vivem, as relações estabelecidas entre as pessoas e dessas com o
ambiente natural e social, ou seja, estão buscando compreender o espaço em
que

estão

inseridos,

analisando-o

e

se

empenhando

para

apontar

possibilidades de superação ou aprimoramento da problemática analisada,
conforme a situação. Essa tem sido uma das formas de enraizar os
educandos/as, apresentando-lhes perspectivas de futuro.
O Ensino Médio Politécnico oportunizou o enraizamento dos jovens que o
estão cursando, na perspectiva de desenvolvimento socioeducacional e
intelectual por meio do envolvimento direto em processos investigativos de
pesquisa-ação, na perspectiva qualitativa do seu em torno, buscando
compreendê-la em seu sentido micro e macro, além de desafiar os
educandos/as a formularem suas conclusões, ainda que provisórias, sobre as
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questões que têm sido objeto de investigação; alguns vão além da
compreensão da realidade, pois suas propostas são de cunho interventivo.
Além disso, toda a ação desenvolvida no EMP, nessa escola do campo,
tinha também no seu bojo o princípio da prática social, que é uma das
características da Educação do Campo, conforme Caldart (2012), por expor o
confronto das contradições sociais que as produzem, mantendo íntima relação
com a construção da consciência da necessidade de mudança, de
transformação e de resistência pelos sujeitos camponeses.
Talvez aqui resida o elemento que oportunizou que o Ensino Médio
Politécnico pudesse se efetivar de forma mais contextualizada, pois as práticas
pedagógicas necessárias a sua realização são práticas usuais em várias
escolas do campo, tais como: pesquisa sócio antropológica na comunidade
escolar; trabalho coletivo dos educadores; acompanhamento da aprendizagem
na busca da avaliação emancipatória; organização dos conteúdos escolares a
partir

da

realidade

concreta,

ampliando-os

em

complexidade

e

aprofundamento, de acordo com os níveis da escolaridade.
Analisando a implementação da política pública do Ensino Médio
Politécnico no Rio Grande do Sul, apesar das resistências iniciais e outras
continuadas durante o período 2012/2014 por alguns professores estaduais, é
inegável os avanços educacionais, tanto dos índices de aprovação, reprovação
e abandono, quanto das aprendizagens efetivadas pelos educandos/as neste
período.
Segundo análise comparativa entre “[...] as políticas para o Ensino Médio
brasileiro a partir de dois modelos que estavam em vigor, nos estados do Rio
Grande do Sul e Minas Gerais” (GARCIA E MORAES, 2016, p. 65), procuraram
identificar se há aproximações ou divergências em relação às propostas,
considerando que o foco na análise partiu da compreensão de que todas as
políticas/programas deveriam ser estruturadas a partir da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional – LDBEN nº 9394/96 e das Diretrizes
Curriculares Nacionais do Ensino Médio de 2012 (Resolução CNE nº02/12).
Para tanto, analisaram os documentos intitulados “Reinventando o Ensino
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Médio” (Minas Gerais) e “Ensino Médio Politécnico” (Rio Grande do Sul), e
concluíram, entre outros aspectos que:
A proposta do Rio Grande do Sul “Ensino Médio Politécnico” é a que
mais se aproxima do que é definido pelas atuais Diretrizes
Curriculares Nacionais do Ensino Médio, pois trabalha com as
mesmas dimensões presentes nas atuais Diretrizes, ou seja, as
dimensões estruturantes do ensino médio: o trabalho, a ciência, a
cultura e a tecnologia na perspectiva da formação humana integral.
(GARCIA e MORAES, 2016, p. 78).

As autoras concluíram que a proposta do EMP foi a que mais se
aproximou das determinações apresentadas pelas Diretrizes Curriculares
Nacionais do Ensino Médio de 2012, pois consideravam as dimensões do
trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia, visando à formação omnilateral
dos jovens numa perspectiva interdisciplinar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Analisar a história da educação quanto às políticas públicas, sempre
revela elementos significativos, pois se percebe que tais políticas no Brasil,
estiveram e estão atreladas as necessidades do mercado de trabalho, ou seja,
de acordo com as necessidades do modelo econômico do período, a educação
é reorganizada via reformas, para atender as demandas econômicas. Outro
elemento que aparecesse na análise é a questão da dualidade de finalidade
que o ensino médio sempre teve no país: ensino propedêutico, para as elites;
ensino profissionalizante para a classe trabalhadora.
Esses dois elementos, oportunizam que se entenda o quanto a Lei
9.394/96 e as Diretrizes Nacionais para o Ensino Médio (Resolução CNE nº
02/12) dela decorrentes, procuraram transformar na história da educação
nacional, pois ao determinar que o Ensino Médio é a última fase da
escolaridade da Educação Básica, oportunizou-se que os filhos/as da classe
trabalhadora pudessem concluir essa formação, buscando no Ensino Superior
sua profissionalização, na continuidade dos estudos em nível de graduação e
de pós-graduação, fato que somente nesse século foi possível concretizar-se
para uma gama expressiva de jovens dessa classe social. Dessa forma,
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buscou-se a equidade de oportunidades, pois aos poucos o dualismo histórico
da educação brasileira, foi sendo substituído quase universalização da
educação básica e algumas, novas construções pedagógicas nas escolas, em
especial às públicas, cujo foco passou a ser a aprendizagem dos sujeitos e não
apenas a memorização de informações.
Compreende-se, ainda, que a proposta do Ensino Médio Politécnico no
RS foi uma proposição ousada para o seu tempo, enquanto política pública de
governo, que tinha condições teóricas para se efetivar como uma política
pública de Estado, porém é preciso avançar nos elementos práticos dessa
proposta na perspectiva de boas condições de trabalho, plano de carreira
adequado ao design curricular e à formação e horas-atividades dos
profissionais da educação.
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AS POLÍTICAS PÚBLICAS E OS MOVIMENTOS CURRICULARES, UM
ESTUDO ACERCA DAS CRIANÇAS DE ZERO A TRÊS ANOS
Patrícia dos Santos Zwetsch1
Rosane Carneiro Sarturi2
Eixo 1 – Estado e Políticas Educacionais
RESUMO
Este trabalho recebeu apoio do Programa Observatório da Educação, da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES/Brasil e está vinculado ao Grupo de
Pesquisa Elos. É um recorte de uma pesquisa de mestrado, que está sendo desenvolvida.
Insere-se na linha de pesquisa LP2, intitulada práticas escolares e políticas públicas, do
Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
Apresenta como objetivo reconhecer as políticas públicas e os documentos que orientam a
organização do currículo, através de suas repercussões nos movimentos curriculares da
educação infantil. A metodologia adotada para desenvolver este estudo pautou-se em uma
abordagem quanti-qualitativa, do tipo estudo de caso. Os dados foram produzidos por meio da
análise das políticas públicas e dos documentos que orientam a organização do currículo da
educação infantil, considerando como fonte: o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no que concerne ao Censo Escolar e o Observatório do
Plano Nacional de Educação. Como referencial teórico, utilizaram-se os estudos dos seguintes
autores: Barbosa (2009; 2010) e Nunes (2012), no que se refere às políticas e o currículo para
a educação infantil. Kuhlmann (2007) e Oliverira (2011), que contribuíram na contextualização
da primeira etapa da educaçã básica. Entre outros autores, politicas públicas e documentos,
que orientam a elaboração do currículo. Diante desse estudo, percebe-se que existem políticas
públicas e documentos que orientam a organização do currículo da educação infantil, mas a
Base Nacional Comum Curricular é a que especifica as peculiaridades, conforme cada faixa
etária. Além disso, nota-se que nem todas as crianças de zero a três anos, possuem acesso a
uma instituição que oferta a primeira etapa da educação básica.
Palavras-chave: Políticas Públicas. Currírculo. Educação Infantil.

INTRODUÇÃO
Este trabalho recebeu apoio do Programa Observatório da Educação, da
Coordenação

de

Aperfeiçoamento

de

Pessoal

de

Nível

Superior

–

CAPES/Brasil, está vinculado ao Grupo de Pesquisa Elos. É um recorte de
uma pesquisa em andamento, que está sendo desenvolvida no mestrado e
insere-se na linha de pesquisa LP2, intitulada práticas escolares e políticas
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públicas, do Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade
Federal de Santa Maria (UFSM). Apresenta como objetivo reconhecer as
políticas públicas e os documentos que orientam a organização do currículo,
através de suas repercussões nos movimentos curriculares da educação
infantil.
A metodologia adotada para desenvolver este estudo pautou-se em uma
abordagem quanti-qualitativa, do tipo estudo de caso. De acordo com Chizzotti
(2006, p. 136) “[...] os estudos de caso visam explorar, deste modo, um caso
singular, situado na vida real contemporânea e contextuado em tempo e lugar
para realizar uma busca circunstanciada de informações sobre um caso
específico”. Para Triviños (1987, p. 133), o estudo de caso “[...] é uma categoria
de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa aprofundadamente”.
Os dados foram produzidos por meio da análise das políticas públicas e
dos documentos que orientam a organização do currículo da educação infantil,
considerando como fonte: o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no que concerne ao Censo Escolar e o
Observatório do Plano Nacional de Educação. Desta forma, os dados
estatísticos educacionais, que serão utilizados como fontes de pesquisa
referem-se à primeira etapa da educação básica, com ênfase nas crianças de
zero a três anos de idade, no que tange ao número de matrículas, de instituição
e a quantidade populacional.
Portanto, com esse estudo, percebe-se que existem políticas públicas e
documentos que orientam a organização do currículo da educação infantil, mas
a Base Nacional Comum Curricular é a que especifica as peculiaridades,
conforme cada faixa etária. Além disso, nota-se que no decorrer da história da
educação infantil, novas políticas e movimentos curriculares foram sendo
organizados, com a intencionalidade de qualificar a ação pedagógica
desenvolvida nessa primeira etapa da educação básica. Enfim, através dos
dados estatísticos educacionais verifica-se que nem todas as crianças de zero
a três anos de idade, possuem acesso a uma instituição que oferta a primeira
etapa da educação básica.
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A EDUCAÇÃO INFANTIL NO CONTEXTO BRASILEIRO
Ao analisarmos os elementos sobre a infância brasileira, verificam-se
várias movimentações em relações aos significados, a cultura e a forma como
percebemos as nossas crianças, suas peculiaridades e as características da
infância.

Nesse sentido, quando salientamos o termo educação infantil, é

possível destacar que este nos remete a dois significados na história da
educação brasileira. O primeiro significado está diretamente relacionado com a
educação das crianças pequenas, a maneira de cuidá-las, de zelar pela saúde
e o desenvolvimento das mesmas, sob responsabilidade da família. O segundo
nos direciona para uma educação formal, realizada nas instituições, que foi
consolidada através da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), em que
a educação infantil, tornou-se um direito das crianças. Portanto:
Pode-se falar de “educação infantil” em um sentido bastante amplo,
envolvendo toda e qualquer forma de educação da criança na família, na
comunidade, na sociedade e na cultura em que viva. Mas há outro significado,
mais preciso e limitado, consagrado na Constituição Federal de 1988, que se
refere à modalidade específica das instituições educacionais para a criança
pequena de 0 a 6 anos de idade. (KUHLMANN, 2007, p. 469)
A expansão das instituições de educação infantil iniciou-se com
intensidade, por meio das relações internacionais, como também pelo processo
de industrialização e urbanização, portanto, estas instituições começam a
chegar ao Brasil na década de 1870. Nesta perspectiva Kuhlmann (2007, p.
470) afirma que “[...] as creches, as escolas maternais e os jardins-de-infância
existem aqui há pouco mais de um século.” Desta forma, pode-se afirmar que
as reflexões realizadas no período pré-colonial, referente aos cuidados e a
saúde das crianças, contribuíram e deixaram heranças para a construção das
propostas, das práticas e das políticas educacionais.
O atendimento institucional as crianças, intensificaram-se a partir da
abolição da escravatura, visto que aumentou a migração para a zona urbana
das grandes cidades. No momento que antecede a proclamação da República
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observa-se a criação de jardins de infância, que segundo Oliveira (2011, p. 93):
Enquanto a questão era debatida, eram criados, em 1875 no Rio de
Janeiro e em 1877 em São Paulo, os primeiros jardins de infância sob os
cuidados de entidades privadas e, apenas alguns anos depois, os
primeiros jardins de infância públicos, que, contudo, dirigiam seu
atendimento para as crianças dos extratos sociais mais afortunados, com
o desenvolvimento de uma programação pedagógica inspirada em
Froebel.
Este primeiro jardim-de-infância particular, no Brasil foi fundado no ano
de 1875, pelo médico Menezes Vieira, na cidade do Rio de Janeiro. As demais
localidades do nosso país, também estavam realizando movimentações e
discussões referentes aos projetos de implementação e a criação de jardinsde-infância (KUHLMANN, 2007). Sendo assim:
[...]. O jardim-de-infância cumpriria um papel de “moralização” da
cultura infantil, na perspectiva de educar para o controle da vida
social, preocupado que estava com os conflitos espelhados em suas
brincadeiras [...]. Tratava-se de europeizar o modo de vida, por meio
de um programa que imitasse os cantos, os jogos das salas de asilo
francesas [...]. (KUHLMANN, 2007, p. 473).

Diante disto, pode-se afirmar que os primeiros jardins de infância,
criados no Brasil, apresentavam como principal intencionalidade “moldar,
formular, formatar” as crianças, para conviver na vida social, ou seja, visavamse somente os ensinamentos para viver em uma sociedade, com modelos
focados na Europa. Em relação às creches no Brasil, verifica-se sua presença
na história especificamente no período republicano.
A primeira creche fundada no Brasil destinava-se aos filhos das mães
que trabalhavam na fábrica de tecido, portanto, era uma maneira de proteger
as crianças, para assim suas mães trabalharem. Desta forma, a creche não era
um direito das crianças, não era um espaço em que se priorizava a educação e
os objetivos educacionais, mais sim o cuidado e a proteção.
Da mesma forma que as creches, é a partir da mudança de regime
que os jardins- de –infância e as escolas maternais começam a
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aparecer em vários municípios do país, em instituições vinculadas
aos organismos educacionais, ou então de assistência social ou de
saúde, destinadas ao atendimento de crianças pobres. (KUHLMANN,
2007, p. 476).

Em sua criação os jardins de infância eram destinados, para os filhos
dos nobres, com a intensificação da preocupação com as crianças e suas
infâncias, o mesmo passa a ser também para os pobres, como as creches.
Nesse sentido, a proteção à infância ganha força, buscando aliados na política,
na educação, nas indústrias, medicina, entre outras instâncias.

Com isso,

intensifica-se em todo nosso país o seguinte discurso: “Cuidemos da Infância
de nossa Pátria” (KUHLMANN, 2007), pois no Brasil os índices de mortalidade
infantil eram extremamente elevados, sendo assim, não teríamos crianças para
viver e perpetuar a nossa pátria.
No decorrer dos anos foram sendo intensificadas as discussões sobre a
proteção da infância, os congressos que objetivam pensar condições melhores
de vida para as crianças e a criação de programas, espaços, institutos para
cuidar das crianças. Mas, ainda se tinha espaços para as crianças pobres e
para as ricas. Kuhlmann salienta que (2007, p. 482) “[...] embora as creches e
pré-escola para os pobres fiquem alocadas à parte dos órgãos educacionais,
suas inter-relações se impõe pela própria natureza das instituições”.
Realizando um salto na história da infância brasileira, nos reportamos a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 4.024 de 1961, nesta torna-se
estabelecido em seus Art. 23 e Art. 24, que as crianças com idade inferior a
sete anos receberiam educação em escolas maternais ou jardins de infância,
estimulando assim as empresas manterem as instituições para essas crianças.
(KUHLMANN, 2007).
As creches não tinham como intenção substituir as ações da família,
mas sim de complementar e auxiliar no cuidado das mesmas, prevenindo o
abandono e a mortalidade. Também se nota que no decorrer da história a
criação de políticas e programas, que visavam ampliar o acesso à educação
infantil, atribuir características e objetivos para essas instituições, que atendiam
as crianças. Assim:
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A perspectiva de oferta de uma educação infantil de qualidade passa
a ser considerada uma tendência elitista diante da falta de recursos,
os programas de emergência adentram o sistema educacional.
Renova-se a também secular proposta de “assistência científica”, que
isola as crianças pobres em instituições conformadas por uma
“pedagogia da submissão”, que considera que elas não precisam de
tudo aquilo que se diz quando se fala na educação das “outras”
crianças [...]. (KUHLMANN, 2007, p. 490).

Mais uma vez na história, verifica-se a desigualdade social, as escolas
para pobres e para ricos se diferenciam a educação, mesmo todas sendo
crianças. No decorrer dos anos cresceu o número de instituições e de
matrículas, mas as condições das escolas eram precárias. A partir destes fatos,
novas associações, movimentos e institutos foram sendo mobilizados para
garantir à saúde das crianças e atender os filhos (as) das mães operárias. Com
a Lei nº 5.692, de 11 de novembro de 1971 (BRASIL, 1971) que fixa as
diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus, e dá outras providências, é
afirmado que “[...] os sistemas de ensino velarão para que as crianças de idade
inferior a sete anos recebam conveniente educação em escolas maternais,
jardins de infância e instituições equivalentes (BRASIL, 1971, p. 02).” Diante
disso, verifica-se uma preocupação com as crianças de zero a seis anos, mas
somente através da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) que a
educação infantil torna-se um direito da criança. Isto está explicito no artigo 208
da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988, p. 10):
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a
garantia de:I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos
17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita
para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; II progressiva universalização do ensino médio gratuito; III - atendimento
educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino; IV - educação infantil, em
creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; V - acesso
aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística,
segundo a capacidade de cada um; VI - oferta de ensino noturno regular,
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adequado às condições do educando; VII - atendimento ao educando, em
todas as etapas da educação básica, por meio de programas
suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde.
Com a Lei nº 9.394 de 20 de novembro, de 1996 é estabelecido às
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996). A partir desta lei
a educação infantil torna-se a primeira etapa da educação básica, sendo
ofertada em creches, para crianças de zero a três anos, e em pré-escola,
para crianças de quatro a cinco anos. Nesta também é ratificado que é
dever do estado ofertar “[...] atendimento gratuito em creche e préescolas às crianças de zero a cinco anos de idade” (BRASIL, 1996, p. 03).
Sabe-se que no decorrer da história da educação infantil no Brasil, nos
deparamos com outras políticas públicas, que objetivaram ratificar o
direito à educação, como também, auxiliar e orientar a organizações
destas instituições. Neste sentido, na figura a seguir realiza-se um breve
apanhado das políticas e marcos legais internacionais e nacionais, que
ratificam os direitos das crianças, para assim se obter um panorama
desses movimentos.
Considerando os dados estatísticos educacionais, no que tange as
crianças de zero a três anos e a partir dos dados do Observatório do PNE
(2016), verifica-se que no decorrer do ano de 2013 apenas 27,9% das
crianças desta faixa etária, estavam matriculadas em instituições de
educação infantil. No ano de 2014 é possível notar que 29,6% das
crianças de zero a três anos estão inseridas na primeira etapa da
educação básica. Deste modo, ao analisar os dados relacionados com a
localidade urbana e rural, verifica-se que no ano de 2014 apenas 32,2%
das crianças de zero a três, que moram na localidade urbana estão com o
seu direito a educação garantido. Quando verificamos os dados da
localidade rural, percebe-se que somente 16% das crianças desta faixa
etária, possuem acesso à educação infantil. Diante desta realidade, é
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possível afirmar que ainda em termos de Brasil, poucas crianças estão
matriculadas em instituições de educação infantil e tem o seu direito
assegurado, tanto quando considerarmos a localidade urbana, como a
rural (OBSERVATÓRIO DO PNE, 2016). Os dados referentes ao número de
matrículas, no decorrer dos anos de 2012 a 2015, no que concerne a
creche e a pré-escola, do nosso país, estão disponíveis no gráfico a
seguir.
Gráfico 1- Número de matrículas da educação infantil, no Brasil3.

Fonte: Adaptado pela autora, com base nos dados do Censo Escolar 2012
a 2015 (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS
EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2016)
Quando analisamos o número de matrículas na educação infantil e a
população de zero a cinco anos, residente no Brasil, no período de 2007 a
2013, disponibilizado pelo INEP, verifica-se uma oscilação na taxa de
natalidade, isto se torna explícito no decorrer dos anos de 2007 a 2012.
Quando no ano de 2007 e 2010, nos deparamos com mais crianças de
zero a três anos, que nos anos de 2008, 2009, 2011 e 2012. Além disso,

3

Nestes dados, estão contabilizadas todas as matrículas, da rede privada, estadual, municipal

e federal, ou seja, é um apanhado geral dos dados estatísticos educacionais do Brasil.
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percebe-se que a ampliação da educação infantil, no que tange a creche
representou um aumento de 7,5% de matrículas. Nesse sentido, nota-se
que na pré-escola ocorreu uma ampliação de 2,2% de matrículas
(INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS
ANÍSIO TEIXEIRA, 2013). Por fim, considerando a realidade brasileira,
percebe-se que ainda é necessária, uma grande ampliação de creches,
para atender a demanda das crianças de zero a três anos de idade.
POLÍTICAS PÚBLICAS E O CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Quando consideramos os movimentos curriculares da educação infantil,
verifica-se que estes já estavam sendo realizados desde 1994, mas os debates
intensificaram e ampliaram-se, quando ela se tornou a primeira etapa da
educação básica, ou seja, no ano de 1996, pois a partir deste momento a
educação infantil priorizava as intencionalidades educacionais e o caráter
pedagógico.
Kishimoto (BRASIL, 1996, p. 13), salienta que o termo currículo, referese “[...] a busca de um caminho, uma direção, que orientaria o percurso para
atingir certas finalidades”. Portanto, diante dessa afirmação verifica-se que o
currículo, tem como função guiar, orientar as ações pedagógicas desenvolvidas
no contexto escolar, mas também é a identidade da instituição, pois neste está
destacado as concepções de criança, infância e as epistemologias utilizadas
para conduzir o desenrolar do trabalho pedagógico. Nesse sentido, pode-se
afirmar que o currículo são os movimentos e as intenções que emergem dentro
e fora do contexto escolar.
Os pesquisadores da educação infantil, nem sempre utilizaram o termo
“currículo”, para realizar as discussões sobre os aspectos do conhecimento,
das experiências, dos tempos e espaços. Com isso, ao realizar as pesquisas
sobre

currículo,

encontramos

diferentes

termos,

tais

como:

proposta

pedagógica e organização curricular. Isto porque, acredita-se que o termo
currículo, remete-se a lista de conteúdos, ao processo de escolarização,
disciplinas, tornando a organização e a estrutura da educação infantil, muito
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semelhante com o ensino fundamental. Isto se tornou explícito, em uma
pesquisa desenvolvida no ano de 2009, pois:
Nos documentos municipais de educação infantil, não é freqüente o uso
da palavra currículo. Tendo em vista que o sentido estrito do termo
currículo é hegemônico nos sistemas educacionais, para fazer referência
à organização curricular, são usadas várias outras denominações, como
proposta político-pedagógica, orientações curriculares, propostas
pedagógicas, propostas curriculares, ou seja, expressões mais
abrangentes (BARBOSA, 2010, p. 01).
Com o decorrer das pesquisas e dos diálogos, a concepção do termo
currículo foi sendo expandida, transcendendo a lista de conteúdos e disciplinas.
A partir desta evolução, referente à compreensão do que é currículo, é possível
articular as especificidades da educação infantil, pois nesta primeira etapa da
educação básica, o currículo engloba diferentes elementos do cotidiano das
crianças e do contexto escolar, relacionados com os conhecimentos científicos,
experiências, socialização, relações, brincadeiras, entre tantos outros que
visam o desenvolvimento integral das crianças. Nesta perspectiva uma visão
reducionista do currículo, não abarca as especificidades e singularidades da
educação infantil, pois é necessário considerar tanto os elementos internos,
como externos do contexto escolar. Como afirma Oliveira (2011, p. 183):
Construir uma proposta pedagógica implica a opção por uma organização
curricular que seja um elemento mediador e fundamental da relação entre
realidade cotidiana da criança- as concepções, os valores e os desejos,
as necessidades e os conflitos vividos em seu meio próximo – e a
realidade social mais ampla, com outros conceitos, valores e visões de
mundo. Envolve elaborar um discurso que potencialize mudanças, que
oriente rotas. Em outras palavras, envolve concretizar um currículo para
as crianças.
No que tange as especificidades da educação infantil, pode-se afirmar
que o currículo, é todos os movimentos, tensões e as ações realizadas no
518

contexto da instituição, transcendo os conhecimentos científicos. Nesta
perspectiva, afirma-se que o currículo4 para a primeira etapa da educação
básica, necessita proporcionar experiências diversificadas, para que as
crianças se desenvolvam, construam conhecimentos, tornem-se
autônomas e ativas em seu processo de aprendizagem.
Em relação às crianças de zero a três anos, Nunes (2012, p. 40) salienta
que existe uma lacuna “[...] no campo da concepção de propostas
pedagógicas curriculares específicas para as populações infantis” que se
encontram na faixa etária citada anteriormente. Isso acontece, porque
durante muitos anos os estudos referentes às propostas pedagógicas
curriculares, destinavam-se principalmente para as crianças de quatro a
seis anos, diante disso, nos deparamos com algumas fragilidades em
relação à faixa etária de zero a três anos de idade, pois os estudos sobre
currículo iniciaram-se posteriormente, quando se intensificaram o
atendimento educacional, para essas crianças. Com isso, Barbosa (2009,
p. 28) afirma que:
As propostas para bebês ou crianças bem pequenas eram vistas apenas
como necessidades para órfãos ou crianças em situação de risco. Nos
últimos anos a demanda pelo atendimento educacional de bebês em
creches e pré-escolas vem se ampliando. Grande parte do preconceito
com relação a essas instituições está sendo superado, pois os estudos
vêm demonstrando o quanto essa experiência educacional, quando

4

De acordo com o Parecer CNE/CEB nº 20/2009 “as propostas

curriculares da Educação Infantil devem garantir que as crianças tenham
experiências variadas com as diversas linguagens, reconhecendo que o
mundo no qual estão inseridas, por força da própria cultura, é
amplamente marcado por imagens, sons, falas e escritas. Nesse
processo, é preciso valorizar o lúdico, as brincadeiras e as culturas
infantis” (BRASIL, 2009, p. 15).
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realizada em estabelecimentos adequados, traz benefícios para as
crianças e contribui com a educação realizada pelas escolas e pelas
famílias.
Com a intensificação dos estudos e pesquisas sobre os currículos ou
propostas curriculares para as crianças de zero a três anos, começamos
a nos deparar com pedagogias específicas para bebês, as instituições
passaram a serem parceiras da família e a contribuir com o
desenvolvimento da criança, complementando este atendimento
articulado com o educar e cuidar, além de ter profissionais qualificados,
que discutem a educação para essas crianças. Nas Diretrizes Curriculares
Nacionais para Educação Infantil (BRASIL, 2009), verificam-se algumas
especificidades para os bebês, principalmente em relação às interações e
a organização do currículo. Portanto:
[...] segundo o Parecer 20/2009, que trata das Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil, a especificidade dos bebês e crianças
pequenininhas deve ser considerada na organização do currículo. Isso
significa dizer que o tempo e para as experiências de aprendizagens, os
materiais que são ofertados a eles e os espaços que esses meninos e
meninas habitam precisam ser construídos, tendo em vista o percurso de
aprendizagens que cada sujeito poderá construir. (BARSOSA; FOCHI,
2015, p. 58)
Planejar um currículo para os sujeitos de zero a três anos é ter como
ênfase as crianças, os espaços, os tempos e os brinquedos, como
também os demais elementos intra e extraescolares. Isto porque
conforme o Parecer CNE/CEB nº 20/2009, “[...] o currículo da Educação
Infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular
as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que
fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico”
(BRASIL, 2009, p. 06). Diante disso, pode-se afirmar que um currículo que
considere as especificidades, necessidades e demandas das crianças,
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impede que os aspectos assistencialistas, situações rotineiras e ações
inadequadas sejam realizadas nas instituições de educação infantil,
principalmente quando essas priorizam os aspectos educacionais e
desenvolvem ações pedagógicas com qualidade.
As primeiras políticas curriculares e documentos, referentes à elaboração
do currículo para educação infantil são encontrados no ano de 1993.
Portanto, 1993 iniciaram-se as discussões relacionadas com a elaboração
do documento, que definiu as propostas das diretrizes gerais para uma
Política de Educação Infantil. Sendo assim, no ano de 1994, na
Conferência Nacional de Educação para Todos, aprovou-se o documento
definitivo da Política Nacional de Educação Infantil (BRASIL, 1994). Este
documento apresentava como objetivo, juntamente com o Ministério da
Educação e do Desporto: “[...] expandir a oferta de vagas para a criança
de zero a seis anos; fortalecer, nas instâncias competentes, a concepção
de educação infantil definida neste documento; e promover a melhoria da
qualidade do atendimento em creches e pré-escolas” (BRASIL, 1994, p.
21).
Nessa perspectiva o documento Política Nacional de Educação Infantil
(BRASIL, 1994), definiu as diretrizes pedagógicas, que concebe a criança
como um ser humano completo e em processo de desenvolvimento, que
necessita de um adulto para a sua sobrevivência e desenvolvimento,
afirmando assim que a criança é um sujeito ativo e capaz. Também
definiu as diretrizes para uma política de recursos humanos, referente aos
profissionais da educação infantil, que estão diretamente ligados com
crianças ou que atuam na gestão, supervisão ou orientação de creches e
pré-escolas.
Uma das motivações para elaboração deste documento está relacionada
com a inexistência de um currículo e propostas pedagógicas para
educação infantil. Diante disso, verifica-se, que no documento a
concepção de currículo, está destacada da seguinte forma: “[...] o
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currículo da Educação Infantil deve levar em conta, na sua concepção e
administração, o grau de desenvolvimento da criança, a diversidade
social e cultural das populações infantis e os conhecimentos que se
pretendam universalizar” (BRASIL, 1994, p. 15). Neste sentido, percebe-se
que ao elaborar este documento é necessário considerar os aspectos
relacionados com o desenvolvimento da criança, como também o
contexto em que a mesma está inserida.
No ano de 1995, com a intencionalidade de retomar o debate sobre o
currículo da educação infantil e por iniciativa do Ministério da Educação e
do Desporto, juntamente com Coordenação Geral de Educação Infantil,
conjuntamente com pesquisadores brasileiros elaboram-se textos,
destacando as concepções sobre o currículo. Este movimento tinha como
intencionalidade identificar as propostas curriculares existentes e
construir uma metodologia de análise destas propostas.
Em 1999 com a Resolução CEB nº1, de 7 de abril, foi instituído as
primeiras diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil (BRASIL,
1999), que apresentavam como objetivo orientar a organização das propostas
pedagógicas da primeira etapa da educação básica. Estas diretrizes
apresentaram grandes avanços para a educação infantil, principalmente em
relação aos objetivos e intencionalidades educacionais. Ao verificá-las percebese que não está explícita uma concepção de currículo, mas utiliza-se o termo
proposta pedagógica, pois este é mais amplo e contempla as experiências e
vivências, nesse sentido nas diretrizes é afirmando que as propostas
pedagógicas necessitam respeitar os seguintes princípios:
a) Princípios Éticos da Autonomia, da Responsabilidade, da
Solidariedade e do Respeito ao Bem Comum; b) Princípios Políticos
dos Direitos e Deveres de Cidadania, do Exercício da Criticidade e do
Respeito à Ordem Democrática; c) Princípios Estéticos da
Sensibilidade, da Criatividade, da Ludicidade e da Diversidade de
Manifestações Artísticas e Culturais. (BRASIL, 1999, p.1).

No ano de 2015, iniciou-se a discussão da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), para a educação básica, está se realizou devido aos
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movimentos concretizados em nosso atual Plano Nacional de Educação
(BRASIL, 2014), em conformidade com a Lei 9.394/96 (BRAIL, 1996) e com as
Diretrizes Curriculares Gerais para a Educação Básica (BRASIL, 2010). A
primeira versão da BNCC foi apresentada para a sociedade no ano de 2015, a
partir dessa realizou-se uma consulta pública, em que todos poderiam
participar, opinando e sugerindo sobre o que estava determinado nesta
primeira versão. Está primeira consulta, contabilizou um total 12.226. 510,
contribuições.
Através desta consulta pública, realizaram-se algumas modificações,
com a intenção de qualificar a BNCC, deste modo, foi apresentada a segunda
versão. No ano de 2017, no mês de abril foi divulgada a terceira versão da
BNCC, esta foi encaminhada para o Conselho Nacional de Educação (CNE). O
CNE irá elaborar o parecer e o projeto de resolução sobre a BNCC, este será
encaminhado para Ministério da Educação.
No que tange a educação infantil, verifica-se que na última versão da
BNCC, a primeira etapa da educação básica foi organizada através de três
grupos de faixa etária5, para cada grupo foi estruturado os objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento. Enfim, a BNCC visa consolidar as
conquistas das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil
(DCNEI)

(BRASIL,

2009),

focalizando

os

direitos

fundamentais

de

aprendizagem. Reiterando o que está exposto nas DCNEI de 2009, na BNCC
é destacado que a organização curricular deve ser constituída a partir de cinco
aspectos,

estes

apresentam

como

finalidade

embasar

as

relações

pedagógicas, os cuidados, os temas, as metodologias, entre outros fatores que
estão presente no contexto das instituições.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Verifica-se que no decorrer de sua trajetória a educação infantil no
Brasil, passou por diferentes organizações, ou seja, do caráter assistencialista
5

Creche: crianças de zero a 1 ano e 6 meses, e crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11
meses. Pré- escola: criança de 4 anos a 5 anos e 11 meses. (BNCC, 2017).
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até o educacional, mas para isso foi necessário movimentos e afirmações das
características, da identidade e da importância da educação infantil, para a
criança, seu desenvolvimento e para o seu processo educacional. Diante disso,
iniciou as discussões sobre o currículo, ou como se denominou primeiramente
proposta pedagógica, para assim organizar, estruturar e planejar as ações
pedagógicas, os espaços e tempos desta primeira etapa da educação básica.
Considerando

o

nosso

atual

cenário

político,

mais

uma

vez

necessitamos intensificar e reforçar a identidade da educação infantil,
principalmente para as crianças de zero a três anos, pois o nosso governo
desconsidera essas crianças que se encontram nessa faixa etária, retirando o
direito de uma escola pública, gratuita e de qualidade. Diante disso, todas as
conquistas e direitos adquiridos, estão sendo desconsiderados e novamente o
assistencialismo começa a permear os programas planejados para essas
crianças.
Após, realizar esta breve análise dos documentos e das políticas
públicas que destacam algumas concepções e orientações para a elaboração
do currículo da educação infantil, verifica-se que no decorrer dos anos ocorreu
avanços e novas discussões foram sendo realizadas, com a intencionalidade
de qualificar os currículos, as propostas pedagógicas da primeira etapa da
educação básica, como também de considerar as crianças como sujeitos
históricos de direitos e centro do planejamento destes documentos. Além disso,
verificou-se que o documento da BNCC, é um dos que destaca de maneira
mais especifica as orientações curriculares, para as crianças de zero a três
anos de idade. Nesta perspectiva, busca-se uma qualidade para educação
infantil e valorização das experiências e vivências nestas instituições,
atribuindo características e objetivos pedagógicos, educacionais para a
primeira etapa da educação básica.
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Eixo 1 – Estado e Políticas Educacionais
RESUMO
As reformas educacionais vêm se concretizando no Brasil, com o intuito de promover o
crescimento econômico através da educação de qualidade. Nessa direção, as políticas
curriculares se destacam, uma vez que se constituem como instrumentos ideológicos de
negociação, seleção e produção de saberes e culturas a serem organizados e ensinados, e
dessa forma implicarem diretamente na construção de documentos curriculares oficiais. Nesse
contexto, a Educação Física procura por currículos que promovam a contextualização das
práticas corporais enquanto elementos culturais inerentes ao processo histórico, que valorize a
emancipação e a autonomia dos alunos. Assim, temos por objetivo compreender de que
maneira as reformas curriculares dos últimos 20 anos têm repercutido na elaboração de
documentos curriculares oficiais para Educação Física Escolar no Ensino Fundamental na
Rede Municipal de Ensino de Santa Maria. Como aporte metodológico fizemos uso da
Abordagem do Ciclo de Políticas de Stephen Ball e Richard Bowe, na qual a formulação das
políticas públicas é dividida em cinco contextos, sendo que para este trabalho optamos pela
análise dos contextos de influência e de produção de texto. O contexto de influência diz
respeito as etapas nas quais as políticas públicas são discutidas em esferas governamentais
ou não governamentais, já no contexto de produção de texto ocorre a consolidação destes
discursos em forma de textos nos documentos oficiais. Também realizamos a análise
documental dos Parâmetros Curriculares Nacionais, Lições do Rio Grande, Orientações
Curriculares do Ensino Fundamental e Base Nacional Comum Curricular. Desta forma, como
resultados, apontamos a relevância da participação das comunidades epistêmicas e
disciplinares na formulação de discursos hegemônicos, bem como o paradoxo entre o
consenso quanto a concepção da cultura corporal de movimento e a falta de articulação entre
os documentos, no que diz respeito a organização curricular para Educação Física.
Palavras-chave: Políticas Curriculares; Documentos Curriculares Oficiais; Educação Física
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A última década do século XX foi intensamente marcada pelas reformas
políticas que tinham o objetivo de inserir o Brasil no sistema econômico
internacional de globalização, flexibilização dos processos de produção e
desregulamentação do capital. Segundo Pereira e Santos (2008), tais
procedimentos aumentam a influência de organismos e agências internacionais
nas reformas sociais brasileiras, assim as propostas educacionais são
inseridas em um projeto maior de organização social e adquirem estatuto de
políticas que refletem a ideologia de um determinado grupo social detentor das
forças econômicas, políticas e sociais.
No contexto educacional, o ato de fixação de valores de determinados
grupos sociais, é delegado também às políticas curriculares, que agem como
dispositivos ideológicos responsáveis tanto pela reprodução do controle social,
quanto pela naturalização de um pensamento e conhecimento hegemônico.
Entretanto, a análise dessas políticas não deve se restringir à crítica ao papel
verticalizado do Estado, uma vez que outros fatores contribuem na produção
das reformas curriculares, tais como as comunidades epistêmicas que “fazem
circular, no campo educacional, discursos que são base da produção de
sentidos e significados para as políticas de currículo em múltiplos contextos,
em uma constante tensão homogeneidade-heterogeneidade” (LOPES, 2006, p.
35).
Bem como nas demais disciplinas, as discussões a respeito de um
currículo para Educação Física no contexto escolar são frequentes, entretanto,
mesmo com o avanço das produções teóricas, Neira e Nunes (2009) alertam
que a falta de convergência quanto às especificidades da Educação Física
escolar acaba gerando o equívoco da coexistência de diversos currículos para
a disciplina, ou tentativas de misturar abordagens muito diversas. Além disso,
os autores afirmam que tais fatos acarretam no paradoxo entre as inúmeras
interpretações a respeito da área e a falta de um planejamento concreto para
as práticas pedagógicas, devido as divergências epistemológicas e dissociadas
dessas teorias com o contexto social.
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Com isso evidenciamos que o currículo para Educação Física inerente ao
processo de reformas curriculares, recebe influências tanto de interesses do
governo e de instituições intergovernamentais, bem como das suas
comunidades epistêmicas e disciplinares. Em decorrência disso, se torna
relevante compreender de que maneira essas organizações se articulam na
formulação de propostas curriculares para a Educação Física, que refletem na
produção de referenciais curriculares nacionais, estaduais e municipais a
serem utilizados nas escolas.
Desta forma, pretendemos compreender de que maneira as reformas
curriculares dos últimos vinte anos tem repercutido na elaboração de
documentos curriculares oficiais para Educação Física Escolar no Ensino
Fundamental na Rede Municipal de Ensino de Santa Maria. Para isso a
pesquisa teve como referencial metodológico a Abordagem do Ciclo de
Políticas (Policy Cicle Approch) elaborada por Stephen Ball e Richard Bowe,
com ênfase nos contextos de influência e de produção de texto.
Para além disso, a análise documental (CELLARD, 2010) realizou-se a
partir da pesquisa nos Sites do Ministério da Educação, da Secretaria da
Educação do Rio Grande do Sul, bem como junto ao Grupo de Pesquisa em
Lazer e Formação de Professores da Universidade Federal de Santa Maria e à
Secretaria do Município de Educação de Santa Maria – RS (SMED-SM). Dessa
forma foram analisados no âmbito nacional os Parâmetros Curriculares
Nacionais e a Base Nacional Comum Curricular, no estadual o Referencial
Curricular do Rio Grande do Sul (Lições do Rio Grande), e no contexto
municipal as Orientações Curriculares para o Ensino Fundamental.
A ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS CURRICULARES E O PAPEL DAS
COMUNIDADES EPISTÊMICAS E DISCIPLINARES
Na conjuntura das reformas educacionais, de acordo com Lopes (2004)
as políticas curriculares recebem maior destaque por se constituírem como um
processo de negociação, seleção e produção de saberes e culturas, e assim
implicarem diretamente na construção de documentos curriculares oficiais que
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guiarão a formação dos futuros trabalhadores. No contexto nacional, as
reformas curriculares tiveram mais ênfase com a promulgação da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1996 e a criação dos Parâmetros
Curriculares Nacionais, o qual se constitui como a primeira proposta de
uniformização do currículo nacional.
No entanto, a elaboração dos PCNs a partir da necessidade de unificação
dos sistemas educacionais nacionais exposta na Conferência Mundial de
Educação para Todos, realizada em 1990 na Tailândia, e organizada por
órgãos mundiais como a Organização das Nações Unidas para Educação, a
Cultura e a Ciência, Fundo das Nações Unidas para a Infância, Banco Mundial,
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Também participaram
da Conferência representantes de governo, organismos nacionais e bilaterais
de desenvolvimento, e organizações não-governamentais, que elaboraram em
conjunto as Declarações de Jomtien e de Nova Delhi, as quais o Brasil e outras
nações firmaram o compromisso de garantir a satisfação das necessidades
básicas de aprendizagem para todos.
A primeira versão dos PCNs foi discutida nacionalmente, entre os anos de
1995 e 1996, por docentes de universidades públicas e particulares, técnicos
de secretarias estaduais e municipais de educação, instituições sociais,
instituições representativas de diferentes áreas de conhecimento, especialistas
e educadores. Com base nesses encontros foram elaborados pareceres que
além de auxiliarem na reelaboração do documento, ressaltaram a necessidade
de uma política de implementação da proposta educacional.
Nessa perspectiva, os esforços em relação a concretização da proposta
educacional exposta nos PCNs deveriam se dar em quatro níveis de ações,
sendo eles, os próprios Parâmetros; as propostas curriculares Estaduais e
Municipais; a organização curricular das instituições de ensino; e o
planejamento dos processos de ensino aprendizagem pelo professor.
Observamos com isso, o direcionamento que o documento dá para a criação
de novas propostas curriculares nos diferentes contextos educacionais.
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Diante disso, muitos estados brasileiros (SP, SC, PR, RJ, ES, MS, AC e
SG) passaram a discutir e formular suas propostas curriculares. No Rio Grande
do Sul a elaboração do referencial curricular para o Estado iniciou no ano de
2007, em conjunto com outras ações do governo estadual para qualificar a
educação.
Porém, apenas em 2009, o governo estadual disponibilizou aos
professores e alunos da Rede Estadual de Ensino as Lições do Rio Grande,
como um referencial curricular que se situa entre a centralização absoluta, que
retira a autonomia da escola, e a descentralização curricular, que ocorria no
contexto estadual da época (RIO GRANDE DO SUL, 2009). Tal posição
intermediária está em consonância com o que é exposto pelo Movimento
Todos pela Educação, lançado em 2006, o qual fixa cinco metas para que até o
ano de 2022 o Brasil consiga estabelecer uma educação de qualidade para
todos.
Assim, formou-se uma comissão com 22 especialistas, composta por
professores de instituições de educação superior do Rio Grande do Sul e
professores aposentados ou em atividade da rede estadual de ensino básico.
Tais especialistas utilizaram as áreas de conhecimento e a matriz de referência
do Exame de Certificação de Competências da Educação de Jovens e Adultos,
enquanto alternativa para superar a fragmentação e a pulverização das
disciplinas. O Referencial Curricular do Rio Grande do Sul disponibiliza as
habilidades e competências cognitivas, e, o conjunto mínimo de conteúdos que
devem ser desenvolvidos em cada ano letivo, desde os anos finais do ensino
fundamental até o ensino médio.
No contexto municipal de Santa Maria – RS, durante os anos de 2011 até
2014 a Secretaria Municipal de Educação (SMED-SM) trabalhou em conjunto
com os professores e gestores da rede municipal de ensino a fim de organizar
uma proposta curricular para o Ensino Fundamental. Tais encontros
constituíram-se como um período de formação continuada, no qual os docentes
e gestores tiveram a oportunidade de discutir questões sobre o currículo
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escolar, contando com a colaboração de professores formadores do Centro
Universitário Franciscano e da Universidade Federal de Santa Maria.
Ao final dessas formações foram elaboradas as Orientações Curriculares
para o Ensino Fundamental, que também teve como base as Diretrizes
Curriculares Nacionais da Educação Básica, as Diretrizes Curriculares
Municipais e o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Tais
Diretrizes orientam o documento quanto aos princípios, objetivos, estratégias
da ação educativa, a metodologia, avaliação, e concepções do processo ensino
aprendizagem, demonstrando os modelos de pessoa e sociedade que a rede
municipal de ensino almeja formar.
Mesmo com os esforços para formulação de propostas curriculares nos
sistemas de ensino nacional, estadual e municipal conforme prevê a LDB, a
partir de diferentes contextos de influência e da promulgação das Diretrizes
Curriculares da Educação Básica em 2010 e do Plano Nacional da Educação
em 2014, encontra-se em processo de debate nacional um novo referencial
curricular nacional. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) constitui-se
enquanto um documento de caráter normativo, que servirá como base para que
as escolas e os sistemas de ensino elaborem seus currículos, integrando os
sistemas de ensino enquanto instrumentos de gestão por rede.
A elaboração do novo referencial teve início com a formação de um
Comitê de Assessores e Especialista, composto por professores universitários,
com atuação na pesquisa e no ensino das diferentes áreas de conhecimento,
docentes da Educação Básica e técnicos das secretarias de educação
indicados, respectivamente, pelo Conselho Nacional de Secretários de
Educação e pela União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação. Tal
Comitê formulou o documento inicial da BNCC, que foi disponibilizado para
consulta pública, via internet, pela Secretaria de Educação Básica do Ministério
da Educação (SEB/MEC) no período de setembro de 2015 até março de 2016.
Também foram promovidas reuniões, seminários e fóruns em espaços
públicos a fim de mobilizar os estados, o Distrito Federal e os municípios na
discussão desa versão preliminar. Por fim, foram solicitados relatórios
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analíticos e pareceres de leitores críticos às associações científicas e
professores pesquisadores de universidades, que não eram componentes do
Comitê. Os resultados desses processos de consulta passaram por uma nova
análise de equipes de pesquisa da Universidade Federal de Brasília e da
Pontifica Universidade Católica do Rio de Janeiro, sendo sistematizados em
relatórios enviados ao Comitê, que em conjunto com os pareceres de
especialistas, constituíram a segunda versão do documento lançada no
presente de 2016.
Tendo em vista os processos de elaboração dos documentos,
constatamos a maior participação de docentes das redes públicas, bem como
estudantes e pais, ao longo dos anos. No entanto, evidenciamos que a
relevância maior para concretização dos conceitos presentes nos referenciais
curriculares, ainda, advém das comunidades epistêmicas e disciplinares, com
maior destaque as agências multilaterais, organismos governamentais e nãogovernamentais, além de docentes universitários, que promovem ou participam
das discussões político-ideológicas.
Segundo Lopes (2006, p. 41) as comunidades epistêmicas são grupos de
especialistas com “competência reconhecida em um domínio de conhecimento
particular”, seja esse do campo educacional ou da economia e da
administração. Assim, a partir da relação saber - poder que estabelecem frente
a esses conhecimentos passam a reivindicar a autoridade política necessária
para difundir e validar discursos que perpassam os diferentes contextos de
formulação destas políticas, tal como o da cultura homogênea ou do
conhecimento universal.
Nos

documentos

analisados,

percebemos

que

tais

comunidades

produziram maior influência nos Parâmetros Curriculares Nacionais, nas Lições
do Rio Grande e na Base Nacional Comum Curricular. Sendo que nestes,
identificamos a participação de agências multilaterais como a UNESCO, a
UNICEF, o Banco Mundial e o PNUD, além do Movimento Todos pela
Educação e de Secretarias e entidades governamentais, como a UNDIME e o
CONSED.
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As agências multilaterais, enquanto comunidades epistêmicas, passam a
difundir instrumentos homogeneização que atuam como indicadores para a
formulação de propostas curriculares, tais como o discurso presente na
Declaração de Jomtien quanto ao direcionamento dos conhecimentos
escolares como meios para o desenvolvimento das competências e habilidades
necessárias ao mercado de trabalho. Embora tenham discursos controversos
em alguns pontos, as agências multilaterais passam a indicar as reformas
sociais necessárias frente aos problemas que esperam no futuro, com isso
enquanto autoridades científicas esboçam um modelo de educação universal
(Beech, 2009).
Ainda que os documentos curriculares oficiais aleguem possuírem certa
flexibilidade, a partir da qual as escolas e os professores poderão fazer
alterações didático-metodológicas conforme o contexto escolar, constatamos
que de maneira geral os discursos que fomentaram as propostas como os
PCNs, as Lições do Rio Grande e a BNCC estão articulados com aqueles
defendidos pelas comunidades epistêmicas. Assim, evidenciamos que a
produção dos documentos se ligou ao contexto global por meio de instâncias
políticas, sociais, culturais e econômicas.
Entretanto, quando observamos o contexto local, corroboramos com
Beech (2009, p. 39) que constatou um processo de reinterpretação das
diretrizes globais, pois estas “costumam ser significativamente abstratas e não
levam em conta as culturas e instituições políticas de cada país”. Observamos
este processo de recontextualização com maior impacto na elaboração das
Orientações Curriculares para o Ensino Fundamental (SANTA MARIA, 2014),
uma vez que participaram desta, basicamente, membros de grupos de
pesquisa de instituições superiores de Santa Maria, professores e gestores da
Rede Municipal de Ensino, portanto integrantes mais próximos da cultura e das
necessidades locais.
Nesse sentido, destacamos a participação das comunidades disciplinares
na produção das propostas curriculares oficiais para Educação Física. De
acordo com Lopes e Macedo (2011) estas comunidades são entendidas como
534

as redes de profissionais que atuam nas escolas, ou que fazem disto seu
objeto de estudo, e desta forma podem agir sobre as políticas reinterpretandoas no contexto da prática ou estabelecendo relações entre campo científico e o
campo escolar.
No entanto, mesmo com a maior democratização na elaboração dos
documentos, no tocante à Educação Física ainda percebemos a falta de uma
convergência epistemológica que constitua a legitimidade da área no contexto
escolar, fato que resulta de uma hibridização de discursos no ato da
formulação das propostas. Com isso, constatamos que durante o processo de
elaboração das propostas curriculares oficiais analisadas, os integrantes das
comunidades disciplinares Educação Física compactuam na tentativa de
instaurar um consenso quanto a hibridização dos principais discursos inerente
a estes documentos. Comprovamos isto, quando observamos a constituição
dos comitês de especialistas e assessores das Lições do Rio Grande e da
Base Nacional Comum Curricular, o qual é formado por autores de vertente
epistemológica muito próximas e recorrentes no contexto acadêmico da
disciplina.
A

ORGANIZAÇÃO

DOS

DOCUMENTOS

CURRICULARES

PARA

EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL
No tocante à Educação Física evidenciamos que todos os documentos
apontam como concepção adotada, para o posterior apontamento de objetivos
e conteúdos, a “cultura corporal de movimento”. Segundo Pich (2005, p. 108)
este conceito é o maior consenso da área, e deriva das discussões
epistemológicas que visavam a superação do caráter biologicista- mecanicista,
em contraponto a dimensão social, histórica e cultural do corpo e do
movimento, desta forma, a partir de uma visão ontológica “o corpo passa a ser
visto como o locus de inserção do homem na cultura. ”
Embora a cultura corporal de movimento seja uma unanimidade no que
tange a concepção de conhecimento exposta nos documentos, observamos
que a compreensão dessa se dá de diferentes formas em cada um deles, e
535

para além, no caso dos PCNs e das Orientações Curriculares para o Ensino
Fundamental a concepção varia também dos anos iniciais em relação aos anos
finais. No caso dos PCNs, é possível perceber que a intenção de criar um
consenso entre as abordagens pedagógicas, remete a “perspectiva de um
ecletismo que tenta nos convencer da necessidade e viabilidade da
neutralidade político-pedagógica” (Caparroz, 2003, p. 316).
Quanto às Orientações Curriculares para o Ensino Fundamental, a
divergência entre as concepções dos anos iniciais para os anos finais se dá de
maneira mais explicita, uma vez que na parte do documento dirigida aos anos
iniciais do Ensino Fundamental a Educação Física não recebe nenhum
tratamento teórico. Desta maneira a abordagem fica implícita nos descritores
referentes a disciplina, os quais denotam um caráter psicomotor, higienista e
cognitivista, se afastando das discussões acerca do corpo e do movimento
enquanto construções culturais da humanidade. Acreditamos que esse fato
decorre do contexto de influência presente na elaboração deste documento,
principalmente ao que concerne à comunidade disciplinar, pois a discussão da
Educação Física nos anos iniciais foi realizada apenas com os pedagogos.
No entanto, para os anos finais, ainda que de forma vaga, a discussão e a
exposição da concepção da disciplina no documento seguiu uma corrente com
viés mais crítico, apontando para utilização do conceito de cultura corporal de
movimento, “como uma o conjunto de múltiplas manifestações como danças,
lutas, esportes, jogos, ginásticos e ainda práticas emergentes (...) entendidas
para além de uma visão exclusivamente biológica.” (SANTA MARIA, 2014, p.
104).
Quanto às Lições do Rio Grande e à Base Nacional Comum Curricular
evidenciamos que as duas propostas se aproximam quanto a definição da
cultura corporal de movimento como um produto da linguagem corporal, que
possibilita aos estudantes interação com o mundo e a sua expressividade
enquanto sujeito. Para além, tais propostas ainda mencionam a Educação
Física atrelada aos contextos históricos e culturais da humanidade, bem como
ao campo do lazer e da saúde.
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Tendo em vista os diferentes sentidos direcionados à cultura corporal de
movimento

em

cada

documento,

também

podemos

constatar

a

heterogeneidade na forma como cada proposta organiza seus conteúdos e
objetivos para Educação Física. O contraste se dá desde os aspectos que
guiaram a organização dos conhecimentos, transpassando a maneira como
estes estão dispostos para cada ano de ensino, e principalmente, quanto a
autonomia e flexibilidade pedagógica a partir destas organizações curriculares.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais selecionam seus conteúdos a
partir da relevância social e da contribuição que podem ter para o
desenvolvimento intelectual dos alunos. Além disso, o documento busca
ampliar os conhecimentos por meio das dimensões conceitual, atitudinal e
procedimental, corroborando com Darido (2015) que aponta os conteúdos
como tudo aquilo que se aprende, não apenas conceitos e nomes.
Assim, a proposta curricular para Educação Física exposta nos PCNs está
dividida em três blocos de conteúdo, sendo eles:

Esportes, jogos, lutas e

ginástica; Conhecimentos sobre o corpo; e Atividades rítmicas e expressivas.
Tais blocos devem ser articulados entre si bem como com as dimensões
conceitual, atitudinal e procedimental, guardando suas peculiaridades.
A articulação entre as dimensões dos conteúdos ocorre de maneira mais
explícita nos dois primeiros ciclos para o Ensino Fundamental, nos quais os
conteúdos aparecem listados unicamente cabendo ao professor identificar as
dimensões a serem trabalhadas. Assim, em relação ao primeiro ciclo o
documento propõe a abordagem de jogos, brincadeiras, lutas e atividades
rítmicas, já para o segundo ciclo é sugerido o aprofundamento dos conteúdos
dos anos anteriores através da inserção de jogos pré-desportivos e de esportes
coletivos e individuais, além dos conhecimentos sobre o corpo.
No tocante aos dois últimos ciclos, referentes aos anos finais do Ensino
Fundamental, o documento (BRASIL, 1998) não destaca quais conteúdos
devem ter prioridade em cada ciclo. Dessa forma, os três blocos de conteúdos
estão divididos de acordo com as dimensões, sendo que os conhecimentos
atitudinais são apresentados de maneira geral, e os conceituais e
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procedimentais estão sistematizados em conjunto apenas divididos em relação
aos conhecimentos sobre o corpo, os jogos e os esportes, as lutas e a
ginástica, e as atividades rítmicas e expressivas.
No Referencial Curricular do Rio Grande do Sul a organização curricular
está baseada em competências e os conteúdos dispostos por meio de
“mapas”, a partir da 5ª série do Ensino Fundamental. No esquema a seguir
estão dispostos os temas e subtemas, a partir dos quais são expostas as
competências e conhecimentos para Educação Física nas Lições do Rio
Grande:
Figura 2: Sistematização dos temas e subtemas estruturadores da EF nas
Lições do Rio Grande

Fonte: (RIO GRANDE DO SUL, 2009, p. 119)

No caso das “Práticas Corporais Sistematizadas” ainda ocorre a
organização de eixos que condizem as habilidades e competências especificas
de cada conhecimento, assim, são estabelecidos os saberes corporais
separados em “saber para praticar” e “saber para conhecer”, e os saberes
conceituais formados pelo “conhecimento técnico” e “conhecimento crítico”.
Baseada nessa sistematização, a segunda dimensão de organização
desta proposta é a progressão curricular para as competências de cada tema
ou subtema, adequadas a cada ciclo escolar. Para isso o documento
estabelece três características a serem observadas: as características
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sociocognitivas, as características interdisciplinares e as características
socioculturais.
Além disso, o documento alerta para necessidade de questionamento a
respeito do tempo disponível e necessário para aprendizagem de cada
conhecimento, e a articulação desses com os objetivos educacionais. Assim,
sugere uma distribuição de conteúdo, na qual para as 5ª e 6ª séries são
expostos os seguintes temas: Esporte (50%), Ginástica (18%), Jogo Motor
(10%), Práticas Corporais Expressivas (10%), Práticas corporais e sociedade
(6%) e Práticas corporais e saúde (6%). E para as 7ª e 8ª séries a divisão
ocorre desta forma: Esporte (44%), Ginástica (10%), Lutas (8%), Práticas
Corporais Expressivas (10%), Atividades Aquáticas (6%), Práticas corporais e
sociedade (6%) e Práticas corporais e saúde (6%).
Quanto as Orientações Curriculares para o Ensino Fundamental,
destacamos que para os anos iniciais não ocorre a especificação dos
conteúdos a serem abordados, sendo apontados apenas os objetivos da
disciplina e o nível de aprofundamento de cada um de acordo com o ano. Já,
para os anos finais os eixos de conteúdos são: Esportes; Jogos; Ginástica;
Dança; Lutas; Conhecimento sobre o corpo; e Atividades da Natureza.
Além disso, o documento aponta descritores relacionados a cada eixo, ou
seja, temáticas que abordam os processos históricos, regras, fundamentos
técnico-táticos, diferentes oportunidades de experiência e vivências, e aspectos
socioculturais. Por fim são expostos os níveis de aprendizagem que cada
descritor deve ser desenvolvido por ano, sendo eles: iniciado, consolidado e
aprofundado.
A partir dessa organização é possível observar que os conhecimentos
apontados como inerentes à cultura corporal de movimento são bem próximos
aos blocos de conteúdo dos Parâmetros Curriculares Nacionais, sendo
adicionadas as Atividades da Natureza, devido a sua contemporaneidade.
Além disso, evidenciamos que ao apontar os níveis de aprofundamento dos
conhecimentos (Iniciar, Aprofundar e Consolidar) o documento denota uma
progressão curricular contínua de um ano para outro.
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A Base Nacional Comum Curricular retoma a organização curricular em
ciclos, assim os anos iniciais e finais do Ensino Fundamental estão divididos
em dois ciclos cada, a fim de propor objetivos de aprendizagem para Educação
Física sem que houvesse dano à autonomia das escolas, pois fica a cargo
dessas a organização das aprendizagens. Com isso, no primeiro ciclo (1º ao 3º
ano) deverão ser trabalhados as brincadeiras e jogos, as danças, os esportes e
as ginásticas; no segundo ciclo (4º e 5º anos) se adiciona aos conhecimentos
anteriores a abordagem das lutas; e para os terceiro e quatro ciclos (6º ao 9º
ano) são dispostos como conteúdos as danças, os esportes, as ginásticas, as
lutas e as práticas corporais de aventura.
A partir dessa sistematização os direitos de aprendizagem são expostos
por ciclos tendo em vista a articulação de oito dimensões do conhecimento: a
experimentação, o uso e apropriação, a fruição, a reflexão sobre a ação, a
construção de valores, a análise, a compreensão e o protagonismo
comunitário. Evidenciamos que para os ciclos referentes aos anos iniciais são
apresentados em média sete direitos de aprendizagem, e para os anos finais,
no caso dos esportes, este número passa para doze.
Assim, no que tange ao contexto de produção de texto das propostas
curriculares para a Educação Física ressaltamos que é possível identificar a
ressignificação de certos discursos expostos no contexto de influência,
principalmente aqueles vinculados as comunidades epistêmicas. Tal fato,
torna-se evidente devido a diversidade de significações direcionadas à
concepção de cultura corporal de movimento, que acaba gerando uma
variedade de sistematizações de conteúdos e objetivos para disciplina. Nesse
sentido, ressaltamos que a multiplicidade de propostas pode acarretar na
sobreposição de documentos e na falta de clareza quanto a um referencial para
os professores.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No contexto das reformas educacionais, as políticas curriculares ganham
destaque no processo de naturalização de valores e de criação de
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instrumentos

hegemônicos,

pois

partem

delas

a

seleção

daqueles

conhecimentos que são ou não considerados legítimos para a aprendizagem
escolar. Assim, torna-se evidente que a formulação de propostas curriculares
não se restringe ao lócus do Estado-Nação, mas que sofre influências de
diversos organismos e agente presentes nas comunidades epistêmicas e
disciplinares.
Desta forma evidenciamos que a influência das comunidades epistêmicas
foi mais concreta nos Parâmetros Curriculares Nacionais, nas Lições do Rio
Grande e na Base Nacional Comum Curricular, por meio da reprodução de
discursos, como o da cultura hegemônica e do conhecimento universal.
Destacamos, como principais integrantes dessa comunidade e criadores
desses discursos, as organizações multilaterais e os setores empresariais, bem
como instituições governamentais e não-governamentais.
Todavia, o espaço de discussão dessas propostas oficiais foi se
democratizando, o que fortaleceu a contextualização de discursos no ato da
formulação das propostas, por meio da relação entre o contexto oficial das
propostas e a sua atuação no contexto da prática escolar. Assim a respeito das
comunidades disciplinares da Educação Física, destacamos a busca por um
consenso quanto a hibridização de teorias na tentativa de estabelecer as
especificidades e legitimar a disciplina no contexto escolar.
Quanto ao contexto de produção de texto identificamos que embora haja
convergências em relação à concepção de cultura corporal de movimento
como o conjunto de conhecimentos da Educação Física Escolar, ainda falta a
articulação entre os documentos analisados. Essas diferenças ficam expostas
quando cada documento organiza sua proposta curricular, por meio de
diferentes conteúdos, a partir de variados critérios para a seleção dos mesmos,
e estabelecem novas competências, objetivos ou direitos de aprendizagem.
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INICIATIVAS GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO INTEGRAL
Fabricia Sônego1
Maria Eliza Rosa Gama2
Eixo 1 – Estado e Políticas Educacionais
RESUMO
Este artigo traz um recorte da pesquisa de mestrado desenvolvida no Programa de PósGraduação em Políticas Públicas e Gestão Educacional da Universidade Federal de Santa
Maria, intitulada "Possibilidades para a organização do trabalho escolar na perspectiva de uma
proposta de educação integral". A pesquisa teve como temática norteadora a educação integral
e a organização do trabalho escolar. A partir disso, apresentamos um recorte dessa pesquisa,
o qual abordará acerca das políticas educacionais, contextualizando-as e relacionando-as a
educação integral e como esta é definida como uma das metas do Plano Nacional de
Educação. Assim, nossa problemática de pesquisa buscou entender como as políticas
educacionais voltadas à educação integral se apresentaram ao longo do tempo, a partir de
programas de governo, relacionando essa retrospectiva à educação integral na atualidade.
Nosso estudo, objetivou conhecer a trajetória das ações referentes à educação integral em
diferentes momentos históricos até a atualidade. A pesquisa teve abordagem qualitativa e a
metodologia se desenvolveu por meio de estudo teórico sobre as políticas públicas
educacionais, bem como as ações referentes à educação integral ao logo do tempo. Nossas
considerações finais constataram que as iniciativas de educação integral apresentadas pelos
programas de governo, tiveram idas e vindas ao longo do tempo. Apresentaram-se em
determinadas épocas e em outras ficaram esquecidas. Atualmente temos o Programa Mais
Educação e sua nova versão, apresentada como Programa Novo Mais Educação como as
estratégias atuais de implementação da educação integral, ambos apresentando-se como
programas de governo.
Palavras-chave: Políticas educacionais. Programas de governo. Educação integral. Programa
Mais Educação.

INTRODUÇÃO
Este artigo apresenta um recorte da pesquisa de mestrado intitulada
"Possibilidades para a organização do trabalho escolar na perspectiva de uma
proposta de educação integral", desenvolvida no Programa de Pós-Graduação
em Políticas Públicas e Gestão Educacional da Universidade Federal de Santa
Maria.
Inicia buscando entender como as políticas se apresentam à sociedade
e como se desenvolvem enquanto políticas educacionais. Tendo em vista que
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este texto está permeado pelas políticas, introduzimos brevemente o tema,
contextualizando-o com o programa de governo que aborda sobre a educação
integral, Programa Mais Educação, foco deste artigo. Seguimos comentando
acerca da educação integral por meio da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional e do Plano Nacional de Educação.
TRAJETÓRIA DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS EM VISTA DA EDUCAÇÃO
INTEGRAL
As políticas públicas fazem parte da sociedade, pertencem a um
contexto histórico e viabilizam-se por políticas de Estado e políticas e/ou
programas

de

governo.

As

primeiras

configuram-se

como

políticas

permanentes que possibilitam a ação do governo; e as políticas de governo
como programas, projetos para uma determinada parte da sociedade e
efetivadas por determinado governo, que estiver no poder (HOFLING, 2001).
Dessa forma, a diferença entre ambas é, principalmente, a permanência das
políticas de Estado mesmo com as trocas de governo.
As políticas públicas são "o Estado implantando um projeto de governo,
através de programas, de ações voltadas para setores específicos da
sociedade" (HOFLING, 2001, p.31) a fim de minimizar desequilíbrios existentes
na sociedade capitalista, de forma que "mais do que oferecer "serviços" sociais
- entre eles a educação - as ações públicas, articuladas com as demandas da
sociedade, devem se voltar para a construção dos direitos sociais" (HOFLING,
2001, p.40) diminuindo as desigualdades sociais presentes na sociedade.
Por isso, podemos compreender que, de maneira geral, o surgimento
de uma política pública ocorre quando um problema é reconhecido pelo Estado
e, então, esse projeta uma política pública específica para tratar desse
problema, para tratar de uma questão socialmente problematizada (AZEVEDO,
2001). Assim, as políticas surgem com um caráter macro, criadas para um
coletivo de pessoas. E esse coletivo não ocupa o mesmo espaço, de forma que
a ideia de contexto geral, da qual partem as formulações das políticas, nem
sempre preveem as diferenças regionais ou as aspirações das pessoas que
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vivenciam os problemas, os quais geram as políticas. Os formuladores de
políticas, nem sempre tem todo conhecimento das necessidades das pessoas
e nem de como fazer para que essas necessidades sejam sanadas através das
políticas por eles formuladas.
Segundo Ball,
[...] a visão prevalente, embora normalmente implícita, é que a política
é algo que é "feito" para as pessoas. Como beneficiários de primeira
ordem, "eles" "implementam" políticas; como beneficiários de
segunda ordem, "eles" são afetados positiva ou negativamente (2011,
p. 45).

Assim, as pessoas implementam e são afetadas pelas políticas que
lhes são disponibilizadas, ou seja, políticas prontas, já elaboradas, ficando
evidente que as pessoas apenas se adéquam às políticas e as desenvolvem.
Porém Ball (2011) destaca, ainda, uma visão diferente quanto ao entendimento
das políticas em relação às pessoas, quando afirma que
[...] políticas colocam problemas para seus sujeitos, problemas que
precisam ser resolvidos no contexto [...] as políticas normalmente não
dizem o que fazer; elas criam circunstancias nas quais o espectro de
opções disponíveis sobre o que fazer é reduzido ou modificado ou em
que metas particulares ou efeitos são estabelecidos (p. 45-46)

As políticas geram movimentos de resolução de problemas, mesmo
que nesses movimentos as decisões sejam norteadas pelas delimitações das
próprias políticas. Resolver esses problemas é trazer a política que é ampla,
para o contexto em que estamos inseridos. E ambos os casos, em que as
políticas são "feitas para as pessoas" ou que as pessoas "resolvem situações"
com auxílio das políticas, destinam-se e efetivam-se pelas pessoas e pelas
situações vividas, que geram ou que destinam-se as políticas. Dessa forma,
cada política, mesmo sendo formulada a partir da ideia de contexto geral, ou
seja, destinada ao coletivo de pessoas, organiza-se e confere identidade as
suas ações conforme o local em que se insere e se desenvolve.
Torna-se implícito ao refletir-se sobre as políticas públicas, pensar o
que elas esperam das pessoas, pensar quais as performances docentes, que
cada uma dessas traz em conjunto com suas ações, uma vez que as políticas
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públicas educacionais efetivam-se no cotidiano da escola, por meio do trabalho
escolar desenvolvido nessas. O gestor, sendo ele parte da equipe diretiva ou o
professor regente, é um dos principais efetivadores das políticas públicas
educacionais. Segundo Dalla Corte,
[...] é no cotidiano da gestão, conduzindo as ações educacionais de
maneira a contemplar os princípios e mecanismos democráticoparticipativos, que se conquistam a coletividade e a expressão de
qualidade do contexto socioeducacional local e nacional (2015, p.
123).

Então, implementar uma política é vivenciar na prática as ações
decorrentes dessa, é concretizar a gestão de forma a dar consecução aos
princípios da política de maneira coerente com a proposta que a criou e com os
sujeitos a que se destina, constituindo um coletivo de participantes, os quais
são o elo entre a política e sua implementação na prática. Esse elo se efetiva
pelas pessoas que materializam as políticas em seus contextos, uma vez que
as políticas públicas destinam-se aos diferentes setores da sociedade.
O foco deste artigo está nas políticas educacionais, as quais se
direcionam à esfera educacional. Nesse momento, pretende-se conhecer um
pouco sobre a política educacional que trata da educação integral, e que se
efetua a partir da estratégia de ampliação da jornada escolar por meio do
Programa Mais Educação. Esse, por sua vez, é um programa de governo que
surge no ano de 2007, e que foi implantado em diversas escolas de todo Brasil.
A ideia de educação integral trazida pelo Programa Mais Educação já esteve
em pauta em diferentes momentos históricos, porém com formatos variados.
Atualmente, a proposta de educação integral faz parte da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei 9.394/96) que propõe a
ampliação da jornada escolar com a progressiva efetivação de escolas de
tempo integral. Além disso, o Plano Nacional de Educação (2014) prevê a
crescente estruturação de escolas de tempo integral no Brasil. Assim, o
Programa Mais Educação configura-se como um programa de governo que
possibilita atividades/oficinas como aspecto característico da ampliação da
jornada escolar para no mínimo sete horas diárias, por meio de atividades de
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contra turno, configurando-se como a iniciativa atual de indução à educação
integral no Brasil.
Essa trajetória da educação integral no Brasil é fortemente marcada
por épocas e por iniciativas tanto governamentais como iniciativas de caráter
pedagógico de alguns pensadores. Foi delineando-se ao longo dos anos,
principalmente, por meio dos Planos Nacionais de Educação e das propostas
de educação introduzidas em cada período histórico.
A partir de agora, objetivamos resgatar as iniciativas de educação
integral presentes no contexto da educação brasileira a partir do recorte
temporal que inicia por volta de 1920 até os dias atuais. Essas iniciativas
tiveram idas e vindas ao longo dos anos, através de experiências como das
escolas-classe e escolas-parque, dos Centros Integrados de Educação Pública
- CIEPs, Centros Integrados de Atendimento à Criança - CIACs, Centros de
Atenção Integral à Criança - CAICs. Houve legislações que destacaram a
educação integral, como na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e
no Plano Nacional de Educação, até que, atualmente, o Programa Mais
Educação destaca-se como iniciativa atual de proposta de educação integral,
como já citamos.
No século XX, por volta de 1920, iniciou-se um movimento de
educação integral no Brasil que significava "uma educação escolar ampliada
em suas tarefas sociais e culturais" (CAVALIERE, 2010, p. 249). Na década de
1930, com as inquietações sobre uma educação que não se voltasse a
ascensão somente das classes dominantes, em meio a "uma democracia para
poucos", surge um contexto de manifestações. É lançado para o povo e para o
governo, por um grupo de estudiosos, o Manifesto dos Pioneiros da Educação
Nova. Esse manifesto pode ser considerado como a "primeira tentativa de
elaboração de um plano de educação para o pais" (LIBÂNEO, 2012, p. 176) e
introduziu a racionalidade científica na educação, por meio da proposta de uma
escola pública, obrigatória, laica e gratuita. Esses princípios foram incorporados
na Constituição Federal de 1934 que previa a elaboração de um Plano
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Nacional de Educação. Nesse sentido pode-se entender que iniciou-se um
processo de "constituição do país" (TEIXEIRA, 1996, p.55). Para Teixeira
só então passam a ter sentido as formulações legais da identidade de
direitos de todos os cidadãos. Iguais perante a lei, primeiro; depois,
iguais em face das oportunidades que a nação oferece. A igualdade
de oportunidades manifesta-se pelo direito à educação e pela
continuidade do sistema de educação, organizado de forma a que
todos, em igualdade de condições, possam dele participar e nele
continuar até os níveis mais altos (1996, p. 55-56).

Esse contexto, de evidencia das igualdades e do alargamento do
acesso à educação emerge em um momento de luta pela educação, em que os
estudos de Anísio Teixeira retomaram a ideia de educação integral, porém com
uma nova visão de educação integral, em que a expansão e a manutenção da
qualidade dos sistemas públicos foram foco de uma nova visão da educação.
Segundo Ferreira e Rees (2015), Anísio Teixeira destacava que "a efetivação
da educação integral está subordinada à ampliação do tempo, sendo a escola
de tempo integral a solução para melhorar a qualidade do ensino e atender às
demandas da sociedade atual" (p. 230). Além disso, em 1932, o Manifesto dos
Pioneiros da Educação Nova, também representado por Anísio Teixeira, trouxe
para debate a reconstrução da educação, de forma a organizar um sistema
escolar laico, público e obrigatório para todos, que oportunizasse o
desenvolvimento integral do ser humano (BRANCO, 2012).
Para efetivar suas ideias de educação ampliada em tempos, turnos e
atividades, Anísio Teixeira criou o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, que
foram prédios conjugados, chamados de escolas-classe e escolas-parque, em
que se desenvolveram as ideias de educação integral propostas por ele,
introduzindo a ideia de escolas com experiências de vida. O funcionamento
dessas escolas se dava da seguinte forma: "a escola-parque complementava
de forma alternada o horário das escolas-classe, e assim o aluno passava o dia
inteiro no complexo, onde também se alimentava e tomava banho"
(CAVALIERE, 2010, p. 256). Essas escolas atendiam os alunos de sete a
quinze anos, organizados por idade, em jornadas escolares de oito horas
diárias. Para Anísio Teixeira a escola é a vida e não a preparação para a vida,
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sendo que o homem se forma na ação, no fazer-se (CAVALIERE, 2010). Essas
escolas podem ser relacionadas com a ideia contemporânea de educação
integral justamente porque se referem às experiências de vida, visto que a
educação integral de nossa época prevê a importância desse aspecto e a
presença dele na formação de cada um dos alunos.
Ainda nesse período a história política brasileira passa por uma fase de
grandes mudanças. A revolução de 1930 expulsa do poder a oligarquia
cafeeira e entram no poder o Governo Provisório (1930 - 1934), o Governo
Constitucional (1934 - 1937) e em seguida o Estado Novo (1937 - 1945). Na
linha do tempo da educação no Brasil, durante o governo de Getúlio Vargas
(1937 - 1945), a racionalidade esteve no controle político - ideológico por meio
da política educacional. Durante o período entre 1945 e 1963, o Brasil viveu a
República liberal, com a eleição de diferentes presidentes. Em 1961, a primeira
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, propôs a distribuição de
recursos públicos às escolas e o primeiro Plano Nacional de Educação em
1962, estabelecia metas e critérios para aplicação dos recursos destinados à
educação, mas não se constituía como uma lei.
De 1964 à 1984, a racionalidade tecnocrática na educação,
predominou com a ditadura militar. No período de 1985 à 1989, com o governo
Sarney, propôs-se uma racionalidade democrática na qual, após a Constituição
Federal de 1988, ficou determinada a instituição de um Plano Nacional de
Educação por lei. O Plano Nacional de Educação e a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional atuariam conjuntamente.
Nessa época, teve-se a retomada da ideia de educação integral. Na
década de 1980, o nome que ganha destaque é o do senador Darcy Ribeiro,
que no governo de Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, cria os Centros
Integrados de Educação Pública, os CIEPs, que buscam a ampliação da
jornada escolar a partir das amplas e bem pensadas instalações. Os CIEPs e o
governo da época pretendiam "realizar a grande virada da educação [...] a nova
escola pretendia ser, portanto, o novo padrão de educação popular, voltada
para a criança pobre" (MIGNOT, 2001, p. 158) de forma que o povo pudesse
550

lembrar desse período da história como um governo que fez muitas escolas,
que torna a escola capaz de suprir carências emocionais, nutricionais,
intelectuais, culturais e sociais.
Os CIEPs foram chamados de "Brizolões3" devido ao governo da época
e surgiram ainda as "Brizoletas4", período em que caracterizou-se a ideia de
educação em tempo integral novamente, pois previam atividades para além
das 4hs de rotina escolar diária. Porém, conforme Mignot
Os defensores desta proposta, ao transformarem esta escola como
modelo multiplicável, como a escola honesta, a escola do futuro,
acabaram negando a própria inspiração do projeto: contemplar a
diversidade que a rotinização das práticas pedagógicas impedia.
Abrigados em um projeto arquitetônico uniforme, presos a horários
pré-estabelecidos para o seu funcionamento, generalizado como
único modelo de escola, negaram assim os argumentos que
justificariam a escola pública de tempo integral (2001, p. 163).

Após a inserção e efetivação pedagógica pouco harmoniosa dos
CIEPs, devido à muitas críticas pela falta de recursos para universalização
dessas escolas, pela semelhança com o assistencialismo ou pela dificuldade
de adaptação dos alunos e das famílias ao horário integral, resultaram em
prédios e projetos abandonados, com poucos professores, alunos e famílias
(CAVALIERE E MAURICIO, 2012).
Entre 1990 e 1992, durante o governo Collor, evidenciou-se a
racionalidade financeira, que preocupou-se com a relação empresarial custobenefício na área educacional. Na década de 1990, houveram os Centros de
Atenção Integral à Criança, os CAICs, como um projeto com o objetivo de
"prover a atenção a criança e ao adolescente, envolvendo a educação
fundamental em tempo integral, programas de assistência à saúde, lazer e
iniciação ao trabalho, entre outros" (MENEZES e SANTOS, 2016), os quais
com o fim do governo Collor foram substituídos pelos Centros de Atenção
Integral à Criança, os CAICs que passaram a fazer parte do governo de Itamar

3

O nome Brizolões era como os CIEPs eram conhecidos pelo povo, por terem sido criados
pelo governador da época, Leonel Brizola.
4 Brizoletas eram pequenas escolas de madeira, criadas no governo de Leonel Brizola a fim de
combater o analfabetismo
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Franco. Com o tempo, o abandono tomou conta das instalações principalmente
devido à falta de manutenção das estruturas.
Em meio ao governo Collor e de Itamar Franco (1993 - 1994) propôs-se
um plano decenal para países do terceiro mundo. Esse foi proposto pela
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO), pelo Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF), pelo
Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento (PNUD) e pelo Banco
Mundial. O plano não saiu do papel em 1993, pois houve o início do governo de
Fernando Henrique Cardoso. Esse governo estabeleceu o Plano Nacional de
Educação que retomou e deu continuidade ao plano de 1993. O Plano Nacional
de Educação foi criado para estabelecer políticas e metas para o decênio (2001
- 2010), sendo que estados e municípios deviam criar seus planos estaduais e
municipais baseados no Plano Nacional de Educação.
Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (1995 - 1998 / 1999 2002), retomou-se as ideias das políticas educacionais conforme as diretrizes
dos agentes financeiros multilaterais como o Banco Mundial. Foram elaborados
os Planos Plurianuais: Plano "Brasil em Ação", para o período de 1996 até
1999 e Plano "Avança Brasil", para o período de 2000 até 2003. Houve
diversas ações na área educacional que contemplavam pontos como:
financiamento, formação de professores, currículo, avaliação e gestão.
Em 2003, com o início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003 2006 / 2007 - 2010) buscou-se garantir a educação como um direito a partir do
Plano Plurianual "Brasil para Todos", para o período de 2004 até 2007 e na
sequência para o período de 2008 até 2011. Desse último fazia parte o Plano
de Desenvolvimento da Educação - PDE, que segundo o governo da época,
era um plano de Estado e não de partido. O PDE "reúne um conjunto de
iniciativas articuladas sob a abordagem do sistema educativo nacional, cuja
prioridade é a melhoria da qualidade da educação básica [...]" (LIBÂNEO, 2012,
p. 192).
Esse conjunto de iniciativas confundem-se com as metas do Plano
Nacional de Educação, lei 10.172 de 2001, por vez reproduzindo as ações, ora
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articulando-as, ora não articulando-as. É instituído também, o Decreto 6.094 de
2007 que estabelece o Plano de Metas Compromisso Todos Pela Educação.
Nesse, no artigo 2º, inciso VII referiu-se a "ampliar as possibilidades de
permanência do educando sob responsabilidade da escola para além da
jornada regular" (2007, p. 01), destacando a ideia de ampliação da jornada
escolar. Ideia essa, presente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, lei 9.394 de 1996 e no atual Plano Nacional de Educação, lei 13.005
de 2014.
O governo de Dilma Roussef (2011 - 2014 / 2015 - 2016) dá seguimento
a maioria dos programas do governo Lula, entre eles o Programa Mais
Educação como principal proposta de efetivação da educação integral na
atualidade.
O programa se disseminou nas escolas como proposta de educação
integral, a partir de atividades de contra turno escolar, com oficinas, monitores
e a utilização do entorno como território educativo. Isso reafirmou os marcos
legais que oportunizaram seu surgimento por meio de um programa de
governo. O contexto político em que surgiu, vinha ainda da eleição de um
presidente proveniente de camadas populares, o que sinalizou que o "país
poderia começar a tecer nova história" (LIBÂNEO, 2012, p. 188).
Ainda no ano de 2016, com o início do governo de Michel Temer (2016 até este momento) o Programa Mais Educação sofreu reformulações e voltou
às escolas com o nome de Programa Novo Mais Educação. Mesmo com
pequenas mudanças, seguiu como estratégia de implementação da proposta
de educação integral nas escolas públicas brasileiras, que se enquadram no
público de alcance do programa.
A trajetória da educação apresentada, conforme as políticas de governo
que passaram no país, mostra que somente mais recentemente, o tema de
educação integral começou a fazer parte da legislação, demarcando seu
espaço na atualidade. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei
9.394/96) e o Plano Nacional de Educação de 2001 (Lei 10.172/01) e de 2014
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(Lei 13.005/14) caracterizam-se como marcos legais das políticas de educação
integral no Brasil.
A legislação educacional brasileira tem traços marcantes do "Manifesto
do Pioneiros da Educação" de 1932, no qual, um grupo de educadores
propunham a reconstrução da educação nacional. Esse manifesto influenciou a
criação de um artigo na Constituição Federal Brasileira, que previsse a
elaboração de um Plano Nacional de Educação. O primeiro Plano Nacional de
Educação foi construído em 1962.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96),
institui a década da educação e prevê que o Plano Nacional de Educação tem
um período para atingir seus objetivos e metas.
A partir disso, buscou-se nestas legislações, Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (Lei 9.394/96), Plano Nacional de Educação (Lei
10.172/01 e lei 13.005/14), aspectos que remetam a educação integral como
meta da educação nacional.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), no
artigo 34, destaca a ideia de educação integral:
Art. 34. A jornada escolar do ensino fundamental incluirá pelo menos
quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo
progressivamente ampliado o período de permanência na escola. [...]
§ 2º O ensino fundamental será ministrado progressivamente em
tempo integral, a critério dos sistemas de ensino. (BRASIL, 1996).

Prevê o aumento progressivo da jornada escolar, para além das quatro
horas da rotina diária que totalizam os duzentos dias e as oitocentas horas
previstas pela legislação. A lei destaca ainda, que os sistemas de ensino que
definirão a possibilidade de ampliação da jornada escolar, conforme a realidade
de cada localidade.
O Plano Nacional de Educação de 2001 (Lei 10.172/01), que
estabeleceu metas para a década, valorizou a ideia da educação integral. Esse
destacou no item "2 - Objetivos e prioridades" a
Garantia de ensino fundamental obrigatório de oito anos a todas as
crianças de 7 a 14 anos, assegurando o seu ingresso e permanência
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na escola e a conclusão desse ensino. Essa prioridade inclui o
necessário esforço dos sistemas de ensino para que todas obtenham
a formação mínima para o exercício da cidadania e para o usufruto do
patrimônio cultural da sociedade moderna. O processo pedagógico
deverá ser adequado às necessidades dos alunos e corresponder a
um ensino socialmente significativo. Prioridade de tempo integral para
as crianças das camadas sociais mais necessitadas (BRASIL, 2001).

De maneira que pretendia iniciar as ações de educação integral com as
camadas sociais que tivessem maior necessidade desse atendimento. Ainda,
no item "2.3 - Objetivos e metas" destaca duas metas para educação integral
21. Ampliar, progressivamente a jornada escolar visando expandir a
escola de tempo integral, que abranja um período de pelo menos sete
horas diárias, com previsão de professores e funcionários em número
suficiente. 22. Prover, nas escolas de tempo integral,
preferencialmente para as crianças das famílias de menor renda, no
mínimo duas refeições, apoio às tarefas escolares, a prática de
esportes e atividades artísticas, nos moldes do Programa de Renda
Mínima Associado a Ações Sócio-educativas (BRASIL, 2001).

A meta número vinte e um remete para o artigo já citado, da LDB, que
prevê o progressivo aumento do período de permanência na escola. A meta
número vinte e dois, adianta em sua redação características do Programa Mais
Educação que posteriormente foi criado como programa de indução a
educação integral.
Mais recentemente voltou-se a refletir acerca dessa temática no Plano
Nacional de Educação de 2014 (Lei 13.005/14) para o próximo decênio, em
que conforme a meta número seis proposta pelo PNE (2014) pretende-se
"oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por
cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e
cinco por cento) dos (as) alunos (as) da educação básica" (BRASIL, 2014). Em
atividades de pelo menos sete horas diárias em favor da educação pública e de
qualidade.
O PNE (2014) destaca em suas estratégias
6.4) fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços
educativos, culturais e esportivos e com equipamentos públicos,
como centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus,
teatros, cinemas e planetários; [...] 6.9) adotar medidas para otimizar
o tempo de permanência dos alunos na escola, direcionando a
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expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com
atividades recreativas, esportivas e culturais.

As estratégias de implementação da meta de oferecer educação
integral para alunos da educação básica, remetem a proposta do Programa
Mais Educação, no que esta se refere aos contextos educativos da escola e do
território de que essa faz parte. E ainda, a necessidade de aproveitar o
aumento do tempo na escola em atividades de efetivo trabalho escolar.
O Programa Mais Educação é uma das ações decorrentes do Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE), aprovado no Governo Lula em 2007.
Nesse se encontram um conjunto de programas para executar as metas do
PNE de maneira a sistematizar a educação. Segundo Bayer e Mainardes "o
MEC assume que o PDE é um conjunto de ações que têm como princípios uma
organização sistêmica da educação, ordenação territorial e desenvolvimento"
(2012, p. 09). O PDE apresenta inúmeros programas que o compõe,
envolvendo quatro eixos norteadores: Educação Básica, Educação Superior,
Educação Profissional e Alfabetização. O Programa Mais Educação se insere
no eixo Educação Básica e integra as ações do Plano de Desenvolvimento da
Educação – PDE, como uma estratégia do Governo Federal para induzir a
ampliação da jornada escolar e a organização curricular, na perspectiva da
educação integral.
Percebe-se que há uma linha do tempo de ações cujo objetivo foi a
educação integral através de políticas educacionais desenvolvidas em
diferentes esferas e instâncias de governo iniciadas e substituídas ao longo do
tempo.
O Plano Nacional de Educação de 2014, definiu que deveriam ser
elaborados planos estaduais e municipais de educação, em que fossem
apontados problemas e prioridades locais para serem atendidas na década de
execução do plano. A estrutura do planos estaduais e/ou municipais, partiam
das características locais, incluídas nos planos, para embasar a formulação de
diagnósticos. Esses, dariam origem às metas e estratégias para sanar os
problemas diagnosticados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As políticas públicas educacionais que se referem à educação integral
apresentaram-se ao longo do tempo de forma desigual. Em alguns períodos
históricos evidenciaram a educação integral nas escolas públicas. Em outros
momentos ignoraram, ou não deram ênfase a essa temática. Dessa forma a
educação integral não se consolidou na realidade educacional pública
brasileira.
Isso demonstra que as iniciativas governamentais tiveram idas e vindas
no que se refere a educação integral e por isso não existe uma trajetória
consolidada, embora tenham existido tentativas.
Porém é evidente que vem sendo construído um caminho, que leva em
conta as experiências vividas nas escolas a fim de aprimorar a dinâmica da
escola reorganizando-a para a ampliação da jornada escolar.
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O ENSINO DE LÍNGUA MATERNA NA EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA:
CONFLITOS ENTRE POLÍTICAS EDUCACIONAIS E PRÁTICAS
ESCOLARES
Fabiana Veloso de Melo Dametto1
Eixo 1 – Estado e Políticas Educacionais
RESUMO
Este trabalho tem como objetivo apresentar reflexões preliminares de investigações
desenvolvidas no âmbito do projeto Representações do Agir Docente, vinculado à linha de
pesquisa Linguagem e Interação, do PPGL/UFSM. Inserida nesse contexto, esta pesquisa
parte da ideia de que muitas são as mudanças ocorridas no sistema de ensino brasileiro no
decorrer das últimas décadas. Presenciamos a implantação e a pouca eficácia de projetos no
intuíto de promover transformações no cenário educacional. Grande parte dessas propostas
foram/são fruto de ações governamentais; muitas delas foram/são motivadas por resultados de
pesquisas acadêmicas; já outras tantas apenas serviram/servem a interesses de ordem política
e/ou econômica. Este trabalho, no entanto, tem como pretensão discutir e refletir acerca de
uma prática instaurada por iniciativa de escolas e que, além disso, vem se consolidando de
maneira silenciosa e a parte das prescrições presentes nas políticas de ensino e nas pesquisas
mais recentes sobre ensino de língua materna. Trate-se da implantação, ao longo da Educação
Básica, de uma disciplina denominada Redação, a qual atua de forma independente das aulas
de Língua Portuguesa (LP) e Literatura (LT). A constituição de uma disciplina implica
pensarmos em uma multiplicidade de aspectos envolvidos nesse processo. Nesse sentido, fazse necessário discutirmos problemas relacionados à gênese, à função e ao funcionamento da
Redação presente na grade curricular escolar. Em especial, precisamos avaliar as questões
que se refletem nas práticas e, consequentemente, no trabalho docente. Para tanto, este
trabalho tem como ponto de partida as ideias defendidas pelo linguísta e historiador francês
André Chervel. Além disso, apresenta em linhas gerais uma retrospectiva referente à
constituição da Língua Portuguesa como disciplina escolar no Brasil. Na sequência, faz uma
breve análise acerca do papel das políticas públicas nesse processo, bem como as suas
consequências nas práticas de ensino de língua materna ao longo das últimas décadas. Por
fim, este estudo - ainda em andamento – aponta para um possível retorno às velhas práticas
de ensino, as quais até hoje não se mostraram efetivamente eficazes no que diz respeito
especificamente ao ensino da escrita na Educação Básica.
Palavras-chave: Políticas de Ensino de Língua Portuguesa. Redação. Trabalho Docente.

INTRODUÇÃO
Há muito se fala sobre o baixo desempenho dos alunos brasileiros em
leitura e em escrita, isso em virtude dos resultados obtidos em avaliações de
grande escala, tais como o Saeb, a Prova Brasil2, o Exame Nacional do Ensino

1

Apresentadora do trabalho. Universidade Federal de Santa Maria, Doutoranda em LetrasEstudos Linguísticos. E-mail: vm_fabi@yahoo.com.br
2 A Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica são avaliações
para
diagnóstico,
em
larga
escala,
desenvolvidas
pelo
INEP/MEC.
Fonte:
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Médio3 e o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes4. Em meio a
esse cenário, surge a disciplina de Redação (RD). Escolas públicas e privadas
vêm adotando essa prática nos últimos anos. Com isso, passou-se a ter uma
carga-horária específica destinada ao ensino e à aprendizagem da produção
textual escrita.
Quanto à sua natureza, esse movimento é autônomo, mas não orgânico.
Ele parece resultar de forças que atuam muito além da escola e que se
refletem direta/indiretamente em suas práticas, tais como o protagonismo
atribuído à prova de redação do ENEM. A criação de uma disciplina de RD,
portanto, implica pensarmos uma multiplicidade de aspectos envolvidos nesse
processo, em especial aqueles que se refletem nas práticas de ensino de LP e
no trabalho docente.
Essa problemática se justifica na medida em que se admite que “a
presença de cada uma das disciplinas escolares no currículo, sua
obrigatoriedade ou sua condição de conteúdo opcional e, ainda, seu
reconhecimento legitimado por intermédio da escola, não se restringe a
problemas epistemológicos ou didáticos”, mas se articula a questões maiores,
tais como “o papel político que cada um desses saberes desempenha ou tende
a desempenhar, dependendo da conjuntura educacional” (BITTENCOURT,
2003, p. 10).

http://portal.mec.gov.br/prova-brasil. Acesso em: Fev. 2017 Conforme informações divulgadas
no site do INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o
Enem “foi criado em 1998 com o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao final de
sua jornada pela educação básica, buscando contribuir para a melhoria na qualidade da
escolarização”.
3 Conforme informações divulgadas no site do INEP - Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) “foi
criado em 1998 com o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao final de sua jornada
pela educação básica, buscando contribuir para a melhoria na qualidade da escolarização”.
4 O Programme for International Student Assessment (Pisa) – Programa Internacional de
Avaliação de Estudantes – é uma iniciativa de avaliação comparada, aplicada de forma
amostral a estudantes matriculados a partir do 8º ano do ensino fundamental na faixa etária
dos 15 anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na
maioria dos países. No Brasil, a coordenação do Pisa é responsabilidade do Inep. Fonte:
http://portal.inep.gov.br/web/guest/pisa Acesso em: Fev. 2017.
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Este estudo, ainda em desenvolvimento, quanto à metodologia,
enquadra-se como uma pesquisa exploratória e explicativa, a qual aborda o
seu objeto de investigação de forma qualitativa, visto que busca investigar,
analisar e discutir o processo de disciplinarização da escrita na Educação
Básica brasileira.
Nessa modalidade de pesquisa, analisa-se o exame da natureza, do
alcance e das interpretações possíveis para o fenômeno estudado; visto que
não se restringe a uma contagem ou a uma descrição, mas se busca a
essência do fenômeno ou teoria. Para tanto, serão realizadas pesquisas
bibliográficas e documentais referentes às teorias que fundamentarão esse
estudo e aos documentos norteadores da Educação Básica brasileira, de modo
que se possa compreender a perspectiva oficial referente ao ensino de língua
materna, mais especificamente no que diz respeito à produção textual escrita.
O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NO BRASIL: PERSPECTIVA
OFICIAL
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua
Portuguesa (PCN’s, 1988), durante as décadas de 1970 e 1980, o objetivo
maior da política educacional brasileira foi a expansão do acesso à
escolarização, ou seja, garantir a todos o direito à educação. Nesse mesmo
período, foram anunciadas mudanças na disciplina de Língua Portuguesa (LP).
Uma delas diz respeito à intervenção direta do Estado no currículo escolar; a
outra se trata da elaboração de documentos oficiais de referência para o ensino
(DE PIETRI, 2012). Com isso, por exemplo, disciplinas curriculares foram
extintas, outras mudaram de nome para atender as novas demandas e
configurações do ensino.
Da mesma forma, viu-se o aprimoramento de um Programa Nacional do
Livro Didático5 (PNLD), o qual garantiu e garante - com base em uma seleção

Conforme consta no portal do MEC, “o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) tem
como principal objetivo subsidiar o trabalho pedagógico dos professores por meio da
distribuição de coleções de livros didáticos aos alunos da educação básica. O programa é
5
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prévia a partir de critérios pré-estabelecidos pelas políticas educacionais - a
distribuição de coleções de livros didáticos às escolas de Educação Básica.
Essa iniciativa teve como objetivo contribuir com o trabalho do professor em
sala de aula, uma vez que, naquele momento, a profissão docente também
passava por profundas transformações.
Nas últimas décadas, garantido o acesso à Educação Básica, as políticas
públicas educacionais se voltam para outro foco: garantir o direito ao
aprendizado de competências cognitivas básicas e gerais que permitam ao
aluno “atuar crítica e reflexivamente no contexto em que se insere, como
cidadão cônscio de seu papel”, ou seja, competências “que lhe permitam o
exercício de sua cidadania” (PDE, 2009, p.4).
Nesse movimento, surgiu a preocupação do governo federal em propor
uma Base Nacional Comum Curricular para a Educação Básica. Esse
documento ainda está em desenvolvimento e tem por base os pressupostos
teóricos e práticos já defendidos pelos PCN’s, no que se refere ao ensino de
língua materna.
Além dessas iniciativas de ordem governamental, sabe-se também que a
introdução dos Estudos Linguísticos, nos cursos de Letras, no Brasil, a partir
dos anos de 1960, teve grande repercussão na formação de professores de
Língua Portuguesa e, mais tarde, na elaboração de documentos oficiais e de
materiais didáticos.
O que se presenciou, no âmbito oficial, nas últimas décadas, portanto,
foram mudanças referentes às concepções, aos objetos, aos métodos e às
finalidades do ensino de Língua Portuguesa na Educação Básica brasileira. Do
trabalho com frases soltas e processos de preenchimento de lacunas, passouse a privilegiar o texto em suas mais variadas manifestações e as práticas de
linguagem como objeto de ensino da língua materna.

executado em ciclos trienais alternados. Assim, a cada ano o MEC adquire e distribui livros
para todos os alunos de um segmento, que pode ser: anos iniciais do ensino fundamental,
anos finais do ensino fundamental ou ensino médio”. Ver maiores informações em:
http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-historico.
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O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NO BRASIL: PERSPECTIVA DA
ESCOLA
Dentro das escolas, no entanto, as mudanças foram de outra ordem. O
que se viu, em especial após a chamada democratização do ensino no país (a
partir da segunda metade do século XX), foi a ampliação do número de escolas
e, consequentemente, a necessidade de formar mais e mais professores de
modo rápido, para que se pudesse dar conta dessa nova demanda.
Além disso, houve uma transformação do alunado que, naquele
momento, passou a ter acesso à escolarização, visto que a educação não
estava mais restrita aos filhos das classes mais abastadas. Os filhos dos
trabalhadores, das chamadas classes populares, também passaram a ter
direito e espaço no sistema de ensino.
Com isso, a escola viu-se diante de novos e complexos desafios. Por
exemplo, de um lado, tinha-se um professor formado às pressas e com uma
carga de trabalho maior; de outro, um novo aluno precisando ainda mais dessa
escola, visto que suas origens socioculturais eram bastante diversas e, na
maioria das vezes, precárias. Eram os filhos dos não escolarizados chegando
aos bancos escolares brasileiros.
De lá para cá, se tem presenciado no âmbito da Escola, no Brasil, um
cenário de profundas transformações sempre permeadas por discursos do
déficit, quase sempre em tons apocalípticos. Discursos estes que, na maioria
das vezes, nascem dentro da escola, proliferam-se e difundem-se por meio das
mídias, chegam ao censo comum sem passar pela avaliação e discernimento
dos especialistas da área e, inevitavelmente, retornam à escola, minando suas
práticas, adoecendo seus colaboradores e reforçando, ainda mais, a ideia de
que a escola e seus agentes vêm fracassando em seus propósitos.
No final dos anos de 1970 e início de 1980, por exemplo, fortaleceu-se um
discurso marcado pela ideia de fracasso escolar, o qual se manifestava em
especial no campo da linguagem - uma suposta “Crise na Linguagem” estava
ocorrendo e colocando em evidência o déficit intelectual dos alunos.

564

Diante dessa situação que já vinha sendo identificada e comentada há
algum tempo, foi preciso agir. De acordo com Soares (1978, p.53), em 24 de
fevereiro de 1977, foi promulgado o Decreto nº 79.298, exigindo a inclusão
obrigatória de prova de redação nos exames vestibulares. Esperava-se, com
isso, que a escola concentrasse esforços no ensino da escrita e,
consequentemente, os alunos pudessem, a partir disso, desenvolver
raciocínios em níveis mais complexos. Em outras palavras, o objetivo era
promover mudanças no ensino de língua materna de modo que, aos poucos,
fosse solucionada a “grave crise no ensino de língua materna” tão alardeada
pelos jornais e revistas da época (SOARES, 1978, p.53).
Nesse mesmo período, 1977, o governo federal promoveu o I Concurso
Nacional de Ensino de Redação. Em 1980, o Ministério da Educação lançou
e distribuiu nas escolas oficiais um livro intitulado Redação e Criatividade no
Primeiro Grau. Nesta obra, constam os melhores trabalhos propostos em três
edições do concurso. Cumpre destacar que o referido material traz entre suas
referências um autor defensor do ensino da escrita com base no estímulo da
criatividade dos alunos: Samir Curi Meserani. Suas obras didáticas (tal como:
Meserani, S.C. Redação Escolar: criatividade. São Paulo: Discubra, 5ª série,
1973), inclusive, tiveram, na época, grande repercussão nas salas de aula de
Educação Básica do país (BUNZEN, 2005).
Além desta obra, vale igualmente destacar o livro intitulado Redação
Escolar: análise, síntese e extrapolação, de Elias José, o qual fora premiado
em primeiro lugar neste mesmo concurso, mas na categoria de Segundo Grau,
nas fases estadual e nacional. Conforme consta na folha de rosto da obra, sua
primeira edição fora publicada em 1980 pela Secretaria de Ensino de 1º e 2º
Graus, também “por ocasião das comemorações do 50º aniversário do MEC,
para distribuição gratuita nas escolas oficiais”, como ocorreu com o livro
Redação e Criatividade no Primeiro Grau, anteriormente citado.
Nessa mesma direção, pode-se citar, a título de ilustração, a tese de
doutorado de Maria Thereza Fraga Rocco, intitulada Crise na linguagem: a
redação no vestibular, que fora publicada em formato de livro em 1981 (mesmo
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ano de sua defesa na USP). Nesta obra, Rocco analisa 1500 redações de
candidatos aos vestibulares da FUVEST, de 1978. Com base especialmente
em Piaget e Chomsky, a pesquisadora concluiu que os alunos daquela época
estavam sofrendo uma "atrofia" no que diz respeito ao desempenho da
linguagem. Segue um trecho da obra:
Na medida em que acredito, conforme nos ensina Chomsky, na
criatividade da língua, na natureza biológica geradora da linguagem
verbal, inerente somente ao homem, penso que assistimos a uma
certa defasagem entre vários e possíveis níveis de desempenho de
que são capazes os indivíduos; julgo mesmo que exista uma certa
atrofia conjuntural no que respeita a uma melhor performance da
linguagem, no caso, da linguagem escrita." (ROCCO, 1981, p.260)

Como se pode concluir, o estímulo à criatividade dos alunos esteve muito
presente no discurso oficial na década de 1980, em virtude, possivelmente, das
teses defendidas por Piaget e Chomsky. Inclusive, a ideia, por vezes
apocalíptica, referente ao desempenho dos alunos tem sua origem na crença
de que o sujeito que prestava vestibular já teria de estar num estágio intelectual
capaz de fazer abstrações/nível formal do pensamento – o que não vinha
acontecendo na maioria dos casos estudados.
Por fim, vale pontuar que, entre as décadas de 1970 e 1980, importantes
pesquisas e artigos foram publicados a respeito do retorno da redação nos
processos seletivos de ingresso ao ensino superior e sua relação com o ensino
da escrita/redação nas escolas. A título de exemplificação, pode-se citar:
- VIANNA, Heraldo. Redação e medida da expressão escrita: algumas
contribuições da pesquisa educacional. In: Cadernos de Pesquisa da Fundação
Carlos Chagas. n. 16. 1976.
- LEMOS, Cláudia. Redações de vestibular: algumas estratégias. In:
Cadernos de Pesquisa da Fundação Carlos Chagas. n. 23. 1977.
- SOARES, Magda. A redação no vestibular. In: Cadernos de Pesquisa da
Fundação Carlos Chagas. n. 24. São Paulo: Fundação Carlos Chagas,1978.
- NETTO, A. Ribeiro. O vestibular no sistema educacional brasileiro. In:
Cadernos de Pesquisa da Fundação Carlos Chagas. n. 24. 1978.
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Nas décadas subsequentes a esse período no qual houve um amplo
debate sobre a necessidade de se melhorar o desempenho linguístico dos
alunos da Educação Básica, focando, para isso, em especial no ensino da
redação, o que se presenciou foi a ampliação e o fortalecimento de uma rede
de cursinhos preparatórios para os exames vestibulares, nos quais o ensino de
redação passou a ser ofertado em uma disciplina a parte das demais. O
mesmo passou a acontecer em certas escolas da época (DAMETTO, no prelo).
A partir da segunda metade dos anos de 1990, o governo propõe novas
bases para o ensino e para a aprendizagem da Língua Portuguesa, as quais
são

apresentadas nos

Parâmetros

Curriculares

Nacionais de

Língua

Portuguesa (PCN’s). Conforme explica Gomes (2014, p. 40), os PCN’s,
“vigentes desde sua publicação em 1998, orientam para o uso do texto como
unidade básica de ensino, por concebê-lo como produto de práticas sociais
situadas”. Além disso, nesse documento, há uma orientação clara para o
ensino de Língua Portuguesa de modo integrado, ou seja, por áreas do
conhecimento.
Inserida nesse movimento, surgiu a preocupação do governo federal em
propor a Base Nacional Comum Curricular. Esse documento ainda está em
desenvolvimento e, no que diz respeito especificamente à disciplina de LP, a
proposta preliminar da destaca que:
[...] na esteira do que foi proposto nos Parâmetros Curriculares
Nacionais, o texto ganha centralidade nos objetivos de aprendizagem
e desenvolvimento, tomado como gênero textual/discursivo em
esferas sociais de uso. [...] No Ensino Médio, o componente curricular
Língua Portuguesa – a exemplo dos demais componentes – precisa
lidar com o agravamento da fragmentação do conhecimento.
Essa fragmentação - não obstante o esforço de constituição de áreas
do conhecimento, já propostas nas Diretrizes Curriculares para o
Ensino Médio de 1998 (BRASIL, 1998) - é desafio a ser enfrentado
ainda hoje e pode ser observada mesmo no interior do componente,
em separações que isolam, por exemplo, contemplando temas que
impactam a cidadania e o exercício de direitos. (BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR – Proposta Preliminar, abril 2016, p. 523-524,
grifos nossos)

Na BNCC (versão preliminar, 2016, p.523-524), portanto, há uma
orientação clara referente à necessidade de o componente curricular LP “lidar
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com o agravamento da fragmentação do conhecimento”. Nesta proposta, as
disciplinas passam a ser agrupadas por áreas do conhecimento e são
denominadas de componentes curriculares. Cada componente é formado por
eixos de ensino. No caso da LP, este está constituído por quatro eixos: leitura;
escrita; oralidade; e conhecimentos sobre a língua e a norma.
Na contramão dessas orientações oficiais, hoje, o que se sabe é que a
disciplina de Redação vem sendo ofertada em inúmeras escolas de Educação
Básica pelo Brasil a fora (DAMETTO, no prelo) ao lado de outras disciplinas
pertencentes ao mesmo componente: Língua Portuguesa e Literatura. Essa
prática evidencia que há conflitos entre políticas públicas e práticas escolares.
Logo, isso precisa ser discutido pelos profisisonais da área e os formadores de
professores.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Antes de levantarmos alguns questionamentos sobre as possíveis
implicações da implantação da disciplina de Redação na Educação Básica
brasileira, é necessário, esclarecer a concepção de disciplina assumida neste
estudo. Com esse enfoque, buscar-se-á, na História da Educação,
compreender como se dá a constituição de uma disciplina, visto que tal linha de
pesquisa, segundo Bittencourt (2003), tem entre seus objetos de investigação a
história das disciplinas escolares.
Esse campo de estudos tem mobilizado diversos pesquisadores.
Influenciados por trabalhos como os do francês André Chervel, eles procuram
compreender as práticas educacionais, as relações que se estabelecem entre
educação e sociedade e entre educação e poder, assim como buscam
compreender as ações e os papéis desempenhados por cada um dos agentes
integrantes de tal atividade (BITTENCOURT, 2003).
Nesta perspectiva, segundo Chervel (1990, p.180), o termo disciplina,
empregado para designar os conteúdos de ensino, surgiu no início do século
XX. O autor esclarece que, comumente, acredita-se que esses conteúdos “são
impostos como tais à escola pela sociedade que a rodeia e pela cultura na qual
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ela se banha” (p. 180). Entretanto, o autor defende que, “longe de ligar a
história da escola ou do sistema escolar às categorias externas”, a história do
ensino “[...] se dedica a encontrar na própria escola o princípio de uma
investigação e de uma descrição histórica específica” (p. 184). Isso porque
Chervel (1990) defende que o sistema escolar é detentor de um poder criativo
que vem sendo desvalorizado, pois esse sistema “forma não somente os
indivíduos, mas também uma cultura que vem por sua vez penetrar, moldar,
modificar a cultura da sociedade global” (p. 184). Nesta perspectiva, portanto, a
constituição das disciplinas escolares e a seleção de seus conteúdos e
materiais desempenham um importante papel, em virtude de possibilitarem a
compreensão da história do ensino como um todo.
Na História das Disciplinas, o objeto de estudo são os conteúdos
escolares, às práticas concretas de ensino, ou seja, passe-se a olhar a escola
de dentro dela mesma. A partir desses pressupostos, Chervel (1990) afirma
que, ao se buscar entender a constituição das disciplinas, três problemas de
diferentes ordens são colocados diante do pesquisador, isto é, problemas
referentes: à gênese, à função e ao funcionamento das disciplinas.
Apesar de Chervel (1990) atribuir à escola um poder que ele chama de
criativo, uma autonomia, ao longo de seu texto base, ele relaciona os três
problemas apontados a aspectos que, na maioria das vezes, estão fora da
escola, tais como as finalidades do ensino. Por essa razão, pode-se entender
que exista uma interdependência entre determinantes internos e externos no
que se refere à constituição de uma disciplina escolar.
IMPLICAÇÕES DA DISCIPLINARIZAÇÃO DA ESCRITA NA EDUCAÇÃO
BÁSICA
A criação de uma disciplina de RD, portanto, implica pensar múltiplos
aspectos

que

estão

envolvidos

nesse

processo.

Para

tanto,

muitos

questionamentos serão levantados, porém, não respondidos neste momento.
Isso porque esta pesquisa ainda está em fase inicial, e essa proposta
apresenta-se, portanto, como um enorme desafio, visto que pretende investigar
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e analisar uma história em movimento. Neste sentido, os seguintes problemas
podem ser elencados:
Problemas relacionados à gênese da disciplina:
▪ O que falta ao livro didático de Língua Portuguesa: estudos diversos
(por exemplo, BUNZEN, 2005) mostram a evolução dos livros didáticos
brasileiros e constatam a presença do ensino da escrita nas propostas de
atividades desses materiais. Logo, fica a pergunta: o que estaria faltando ao
livro didático de LP, no que se refere ao ensino da escrita, de modo que
escolas passaram a julgar necessária a implantação de uma disciplina sobre
esse conteúdo? Quais as vantagens de se ter uma disciplina dissociada da LP
e da LT?
Problemas relacionados à função da disciplina:
▪ As finalidades da disciplina de Redação: a serviço do que e de quem
a disciplina de Redação passa atuar no sistema de ensino? O objetivo é formar
alunos linguisticamente competentes para atuar em contextos variados da vida
em sociedade e no mundo profissional? Ou a finalidade é preparar alunos para
conquistar a aprovação nos vestibulares apenas? Ou, ainda, o objetivo é fazer
com que o aluno domine uma única forma de texto (a redação padrão
vestibular/Enem)? Neste caso, os resultados podem ser usados como
estratégia de marketing para escolas.
Problemas relacionados ao funcionamento da disciplina:
▪ Os profissionais envolvidos: o professor que ministra a LP nem
sempre é o que ministra a RD em uma mesma turma. Isso dificulta a realização
de um trabalho sistematizado, progressivo e sincronizado com a LP. Em virtude
dessa nova prática, muitas escolas, já em seu processo seletivo para docentes,
recrutam profissionais para atuar exclusivamente com Redação.
▪ A concepção de língua, de linguagem, de texto e de escrita: é
preciso pensar de quais concepções se partirá para propor uma sistematização
de ensino nessa área. Isso porque esses conceitos estarão diretamente
interligados com a perspectiva e, consequentemente, com a abordagem que
será adotada para o ensino de produção de texto escrito.
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▪ Objetos, conhecimentos e habilidades: outra definição a ser feita diz
respeito ao que deve ser abordado referente a essa prática em cada uma das
disciplinas (LP e RD). Qual será o objeto de ensino. Qual a linha que separa e
diferencia – se é que isso é possível - o ensino de LP do ensino de RD.
▪ Programa, sistematização do ensino da produção escrita: como
sistematizar o ensino de escrita ao longo da formação básica? O que trabalhar
em cada ano/série sobre escrita, de modo que não haja sobreposição ou falta
de conhecimentos/conteúdos ao longo da formação escolar?
▪ Metodologia e Operacionalização das práticas de ensino: quais
práticas serão empregadas em sala de aula para viabilizar o trabalho do
professor? Com várias turmas (de 25 a 30 alunos) e aulas semanais, é possível
o professor de Redação dar retorno a todos os alunos?
▪ Como avaliar a proficiência em produção textual escrita: quando se
trata de uma disciplina, é preciso pensar na possibilidade de reprovação dos
alunos. O que exigir em termos de rendimento em escrita em cada nível/ano?
Como mensurar/traduzir isso em números/conceitos? Quais os mecanismos
que legitimam a disciplina?
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
A implantação da disciplina de Redação no currículo escolar das escolas
de Educação Básica e, consequentemente, as implicações desse processo
para o ensino de língua materna são complexas e demandam muita discussão
e reflexão por parte daqueles que atuam na área e trabalham com a formação
de professores de língua materna.
Em função do que até aqui foi apresentado em linhas muito gerais, podese dizer que, do ponto de vista teórico, as escolas que ofertam na grade
curricular uma disciplina obrigatória de Redação estariam na contramão das
diretrizes nacionais de ensino e da maioria das teorias sobre ensino de
produção escrita. No entanto, ainda assim, essa prática parece estar se
fortalecendo e enraizando.
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Por fim, supomos que está ocorrendo um retorno às velhas práticas de
ensino de língua materna no Brasil, quando o ensino de Língua Portuguesa era
realizado em três disciplinas distintas: Retórico, Poética e Gramática, as quais
correspondem ao formato atual da Literatura, Língua Portuguesa e Redação no
currículo escolar. Compartilhamos, a princípio, com o que afirma Bunzen (2005,
p. 132):
[...] ao mesmo tempo, presenciamos um conflito, ainda não resolvido,
sobre um ensino de produção de texto bastante próximo à Retórica e
à Poética clássicas, escondendo atrás de uma roupagem inovadora
que convoca ‘novos’ conceitos para desestabilizar práticas
cristalizadas, como o de gênero, mas que aposta em uma concepção
de língua(gem) ainda convencional e utilitária.

Pode-se afirmar que, aparentemente, segue-se fragmentando o ensino da
língua materna no Brasil, o que contraria as prescrições presentes nos
documentos oficiais há quase 20 anos. É preciso discutir no meio acadêmico,
portanto, o que está, de fato, por trás desse movimento e suas implicações
para a educação básica brasileira, bem como preparar os futuros professores
para atuarem nessa disciplina.
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Eixo 1 – Estado e Políticas Educacionais
RESUMO
Este trabalho tem por objetivo trabalhar interdisciplinarmente na temática sobre a
educação como instrumento de empoderamento feminino, analisando a necessidade ou não de
Políticas públicas de educação que tenham esta relação como propósito de minimizar as
diferenças sociais que atingem muitas mulheres neste país. Quando se trata em gênero e
educação, surge uma gama de questões que podem ser analisadas e debatidas, pois existem
uma desigualdade de gênero que percorre toda a história desde os primórdios e também em
todos os países do mundo, continuando até os dias de hoje, ainda que apresentando padrões
variados ou mesmo contraditórios. Quanto à metodologia, a primeira fase deste trabalho
consiste em fazer uma profunda revisão bibliográfica com obras que tratam sobre Políticas
Públicas de Educação, e ainda obras que tratem a relação entre o acesso das mulheres à
educação, utilizando os autores: Carrara, Costa, Floresta. É importante considerar que esta
pesquisa, que trata de um trabalho interdisciplinar, consiste em um instrumento para analisar o
acesso das mulheres à educação como instrumento de empoderamento feminino. Assim, este
trabalho, que ainda se encontra em fase inicial de pesquisa, considera em seus estudos
preliminares que o acesso à educação pelas mulheres é um instrumento catalisador do
processo de inclusão social feminino, de maneira que pelo quadro estudado é fundamental que
o Estado invista fortemente em Políticas públicas de educação voltadas para fomentar o
acesso das mulheres à educação, ampliando os avanços nas políticas assim como muitos
direitos adquiridos.
Palavras chave: Educação. Direito. Gênero. Política pública. Políticas públicas de educação.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho tem por objetivo abordar a relação entre gênero e
educação e a necessidade de políticas, públicas de educação como
instrumento de empoderamento feminino. É fundamental um estudo prévio
sobre as questões que envolvem o método de investigação que será adotado
nesse trabalho, observando a pesquisa relacionada com diferentes áreas não
se limitando, dessa forma, a técnicas pré-determinadas.
É mister destacar que quanto a metodologia, a primeira fase desse
estudo consiste na revisão bibliográfica, em que analisamos obras que
tratavam de Políticas públicas de educação, História da educação, educação e
a mulher, antropologia, ensino jurídico, e, ainda, sobre fontes de pesquisa.
Cabe observar que, estudos que tenham o mote com a temática
referente às mulheres é recente, e um dos fatores se dá devido certas
limitações quanto aos registros referentes às mulheres. Isso faz refletir sobre o
quanto é importante a preservação de registros com este propósito uma vez
que, conforme considerou Michelle Perrot em seu livro Minha História das
Mulheres, há uma séria carência em arquivos sobre a trajetória das mulheres o
que por sua vez dificulta escrever sobre elas.
Para escrever a história, são necessárias fontes, documentos,
vestígios. E isso é uma dificuldade quando se trata da história das
mulheres. Sua presença é frequentemente apagada, seus vestígios,
desfeitos, seus arquivos, destruídos. Há um déficit, uma falta de
vestígios. Inicialmente, por ausência de registros. Na própria língua. A
gramática contribui para isso. Quando há mistura de gêneros, usa-se
o masculino plural: eles dissimula elas. No caso de greves mistas, por
exemplo, ignora-se quase o número de mulheres (PERROT, 2001,
p.21).

Assim, pesquisar sobre a necessidade políticas públicas de educação
dedicadas ao acesso da mulher a educação é uma proposta desafiadora, e que
busca demonstrar o quanto esta relação está intimamente relacionada com o
empoderamento das mulheres, o que pode contribuir minimizando a violência
contra as mulheres e a busca de justiça social no Brasil.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O ESTUDO DO CONCEITO GÊNERO
É fundamental neste estudo que se trate sobre a diferença entre
“feminismo” e “gênero”, de que modo que “feminismo” considera que o
movimento feminista se trata de uma luta pela igualdade de direitos que busca
a elevação da posição da mulher na sociedade e objetiva seus direitos civis e
políticos.
Já no que se refere aos estudos sobre “gênero”, tomando como
referência o trabalho de RAGO (1998) este considera que as diferenças
biológicas entre homens e mulheres existem e toma como base para a o
estudo a construção social e cultural das diferenças sexuais, logo o argumento
de superioridade pela força física, não deve justificar uma “suposta
inferioridade”, por parte da a mulher. Cabe considerar que vários estudos sobre
o tema foram feitos a partir do final da década de 1980, em especial pela
pesquisadora Guacira Louro (1997, p. 21), que ilustra essa discussão
enfatizando que:
É necessário demonstrar que não são propriamente as características
sexuais, mas a forma como essas características sexuais, são representadas
ou valorizadas, aquilo que se diz o use pensa sobre elas que vai constituir,
efetivamente, o que é feminino ou masculino em dada sociedade, em um dado
momento histórico.
Se as características físicas determinavam as possibilidades criadas
pelas posições públicas, e a genética masculina intimidava e determinava
poder, essas noções baseadas em superioridade física serão ultrapassadas e
se abordará as diferenças entre homens e mulheres tendo uma noção e caráter
social e psicológico. Com isso, a noção de “gênero”, que durante muito tempo
foi usado para designar especificamente as diferenças biológicas entre os
sexos, ou seja, gênero feminino ou gênero masculino avança fortemente
impulsionada pelo movimento feminista:
Como consequência dessa proposta de reflexão e estudo dos temas
relacionados com a mulher e com questões históricas é que seria então
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desenvolvido o conceito de gênero como algo relacionado diretamente com
questões sociais e não exclusivamente biológicas. A defesa dos direitos das
mulheres e a busca de igualdade social é o ponto central do movimento
Feminista que, inicialmente, ganhou as ruas denunciando a condição
excludente dada às mulheres na sociedade, ganhando posteriormente espaço
dentro da academia quando estudiosos passaram a dedicar suas pesquisas a
este tema (COSTA, 2009, p.22).
Com

as

indagações

e

manifestações

lançadas

pelas

“Ondas

Feministas”, coube à historiadora norte-americana Joan Scott (1990) apropriar
o uso do termo “gênero”, que centrava sua essência não nas determinações
biológicas e sim, no caráter social das diferenças entre os sexos:
Mais recentemente - demasiado recente para que pudesse encontrar
seus caminhos nos dicionários ou Encyclopediaof Social Sciencies – as
feministas começaram a utilizar a palavra ‘gênero’ mais seriamente, num
sentido mais literal, como maneira de se referir à organização social da relação
entre sexos (SCOTT, 1990, p.5).
Falar sobre as mulheres e seu acesso à educação é um tema um tanto
recente, e falar na relação entre as mulheres, acesso à educação e a
necessidade de políticas públicas de educação que tenham como foco principal
o acesso das mulheres à instituições que promovam a educação, e
consequentemente seu empoderamento e inserção social feminina ainda
necessitam de mais estudos.
Em junho de 1990, logo após defender o doutorado com trabalho
sobre história da prostituição no Brasil, participei de um encontro
feminista em Nova York, onde ouvi pela primeira vez, as discussões
em torno das relações de gênero. No Brasil, iniciamos em seguida –
Adriana Piscitelli, Elisabeth Lobo, Mariza Corrêa e eu - um grupo de
estudos de gênero, com o firme propósito de constituirmos
futuramente um núcleo de pesquisa (RAGO, 1998, p. 89).

Assim, a imposição sobre as mulheres de determinado modo de agir
como definido apropriado para as mulheres, bem como espaços e profissões
tidos como próprios para mulheres, expressa a maneira coercitiva que a
sociedade se impõe sobre elas, de maneira que, temos aqui em momento claro
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quando observado que o acesso a educação pelas mulheres foi um direito
cerceado, o que reflete diretamente na necessidade de atualmente se
desenvolver um estudo especifico para a possibilidade de elaboração de
políticas públicas de educação que promovam não só a inserção da mulher em
instituições de ensino, como sua manutenção.
O ACESSO À EDUCAÇÃO PELAS MULHERES E A NECESSIDADE DE
POLÍTICAS

PUBLICAS

DE

EDUCAÇÃO COMO

INSTRUMENTO

DE

EMPODERAMENTO.
Durante muito tempo o espaço da mulher foi fortemente limitado,
colocado à margem da sociedade, ocupando um papel secundário nas
relações sociais. Nesse sentido, percebemos que em muitos casos a
sociedade legitimou a supremacia masculina baseando-se somente nesse
aspecto. Isso se comprova através do pensamento de que diferenças
biológicas e uma suposta inferioridade da mulher é o ponto de referência para
a dominação masculina (COSTA; SOUZA, 2013, p. 1).
A oportunidade de a mulher ter acesso ou sofrer o cerceamento à
educação está intimamente relacionado com o fato da sua participação na
sociedade ficar durante muito tempo limitada ao espaço privado; em
contrapartida, ao homem cabia ocupar o espaço público, que, por sua vez, é o
espaço dedicado à tomada das decisões sociais, dentre elas as que afetam
diretamente os destinos das mulheres, como observa Sayão (2003, p. 123):
Por isso, as mulheres são vistas como ligadas ao mundo da casa, ao
doméstico e ao cuidado dos filhos. A capacidade corporal feminina relacionada
à reprodução da espécie humana delimita o espaço da mulher na vida em
sociedade; seu papel social de “cuidadora” confere-lhe uma posição
hierárquica inferior em relação aos homens publicamente ativos e provedores.
À primeira vista e tomando representações comuns, seria possível dizer que os
homens estariam na esfera da vida produtiva, enquanto as mulheres na esfera
da vida reprodutiva.

578

Entretanto,

a

sociedade

no

decorrer

do

tempo

sofre

várias

transformações econômicas, sociais e políticas, que acabam por fazer sentir a
necessidade de mão de obra, e neste momento então, é chamada a
participação da mulher não só em uma situação mundial global, mas também
em um contexto brasileiro.
No final do século XIX, as transformações econômicas globais se
refletiram no Brasil, trazendo o fim da mão de obra escrava, o avanço do
capitalismo, os desenvolvimentos industriais, o crescimento da burguesia, e o
processo imigratório. Esses fatos lançaram as mulheres ao mercado de
trabalho e possibilitaram oportunidades de acesso à educação (COSTA, 2009,
p. 25).
A entrada da mulher na atividade laboral iniciou-se pelas profissões que
estivessem intimamente relacionadas com características mais dóceis e que
exigiam paciência. Eram atividades profissionais ligadas à maternidade e com
o ato de cuidar, como o magistério e a enfermagem, profissões que acolheram
o sexo feminino.
Dentre as primeiras profissões nas quais as mulheres conseguiram
espaço no campo de trabalho, o magistério ganha destaque. No entanto, ainda
há correspondência direta entre a docência feminina e a maternidade, que
estende às professoras o papel de mãe, da mesma ocorre com a enfermagem.
Para conquistar outras áreas, como a jurídica tida como tipicamente masculina,
havia ainda um árduo caminho a percorrer (COSTA, 2009, p. 24).
Cabe destacar que o magistério, por exemplo, foi uma das profissões em
que a mulher conseguiu primeiro se inserir. E ser professora estava limitado ao
magistério primário, espaço que os homens haviam abandonado por estar
vinculado a baixos salários. Esse espaço no mercado de trabalho aberto pelo
magistério conduzia engessamento no que se refere à formação. Até a década
de 1970 a legislação educacional no Brasil estabelecia o ramo das
humanidades para quem desejasse seguir os estudos após a realização do
curso Normal.
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No Brasil, quando se fala sobre a história da mulher e o acesso à
educação não se pode deixar de lembrar a precursora na defesa do direito das
mulheres e no acesso à educação que foi a brasileira Nísia Floresta, que em
1832 lançou seu livro “Direito das mulheres e injustiça dos homens”. Nísia
Floresta considera que existe igualdade de sexo entre homens e mulheres no
que se refere à capacidade de as mulheres atuarem, uma vez que elas não
devem ficar restritas só à esfera privada. Defendia que as mulheres são
capazes também de adquirirem direitos tal qual os dos homens, de modo que
as ações de homens e mulheres na sociedade devam ser julgadas com
imparcialidade, e não por homens que defendem e legitimam apenas a sua
atuação, como esclarece em sua obra:
Em uma palavra, se os homens fossem Filósofos (tomando esta palavra
em seu rigor) descobririam facilmente que a Natureza constitui perfeita
igualdade entre os dois sexos. Mas como há poucos que sejam capazes de
pensar tão abstrato, nenhum direito tem mais que nós, de serem Juízes nesta
matéria e por consequência, necessitamos de recorrer a um Juiz menos parcial
[...] (FLORESTA, 1832, p. 30).
O acesso da mulher brasileira à educação foi claramente defendido por
ela, em especial no livro “Opúsculo humanitário”, também com conteúdo que
defende os direitos das mulheres. Nísia alega que se o Brasil pretende se
mostrar como país evoluído que se espelha em outras nações para buscar
seus exemplos, deve também se inspirar no acesso das mulheres destas
outras nações à educação; desta maneira, afirma a autora:
Enquanto pelo velho e novo mundo vai ressoando o brado-emancipação
da mulher- nossa débil voz se levanta, na capital do Império de Santa Cruz,
clamando: educai as mulheres! Povos do Brasil, que vos dizeis civilizados!
Governo, que vos dizeis liberal! Onde está a doação mais importante dessa
civilização, desse liberalismo? Em todos os tempos, e em todas as nações do
mundo, a educação da mulher foi sempre um dos mais salientes característicos
da civilização dos povos (FLORESTA, 1853, p.2).
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Se o direito ao acesso à educação foi uma luta difícil, o acesso a outros
direitos também não foi fácil. Trabalhar fora de casa foi uma conquista que
exigiu buscar ter direito a administrar seu próprio salário, que era entregue ao
marido, e, consequentemente, vieram as lutas pelo direito ao divórcio e pelos
direitos civis, como o voto feminino, permitido pela primeira vez em 1901, na
Finlândia.
Diante do quadro histórico anteriormente abordado, fica visível que
existe um campo fértil a ser explorado de estudos sobre a necessidade de
dedicar Políticas Públicas de educação à temática de gênero como instrumento
de empoderamento das mulheres.
Entretanto antes de nos trabalharmos diretamente no tema em questão,
é fundamental destacar que a educação enquanto Política Pública entra para a
agenda dos governos quando o Estado passa atuar se preocupar com a
garantia dos Direitos Sociais, e no caso mais especifico do Brasil no Art. 6º da
Constituição Federal de 1988, que dentre eles elenca a educação, isto porque
o exercício de Políticas públicas implica na ação do Estado, como bem
considera AZEVEDO (2004, p.6):
Abordar a educação como uma política social, requer diluí-la na sua
inserção mais ampla: o espaço teórico-analítico próprio das políticas
públicas, que representam a materialidade da intervenção do Estado,
ou “Estado em ação”.

Assim a proposta apresentada por este trabalho se justifica para
fomentar o questionamento de ação por parte do Estado em políticas públicas
de educação como instrumento de empoderamento da mulher, pois conforme
breve análise histórica abordada anteriormente o acesso da mulher à educação
foi durante muito tempo negado e atualmente ainda sofre limitação, e as
políticas públicas possuem justamente dinamizar as ações do Estado com a
dinâmica social dos cidadãos que a ele pertencem.
POLITICAS PÚBLICAS
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É fundamental para este estudo que se faça uma analise a respeito do
que são as políticas públicas. Afinal estamos rodeados por políticas públicas,
sejam elas educação, saúde, segurança. De todo modo, um agente sempre foi
fundamental no acontecimento da política pública: o Estado, ou seja, está mais
presente no nosso cotidiano do que se pensava. Políticas públicas, do ponto de
vista etimológico, referem-se à participação do povo nas decisões da cidade,
do território. Porém, historicamente essa participação assumiu feições distintas,
no tempo e no lugar, podendo ter acontecido de forma direta ou indireta.
Somos responsáveis por essas decisões, e observar se as mesmas estão
sendo respeitadas e colocadas em prática.

Podemos descrevê-las como

sendo catalisadores no funcionamento do Estado, buscando através de ações
proporcionar ao cidadão condições mínimas para seu desenvolvimento pleno
dentro deste Estado. Não existe uma única, nem melhor, definição sobre o que
seja política pública, pois cada governo adota o que achar melhor para seu
mandato, o que muitas vezes não é o correto, pois com isso quem perde são
os cidadãos. Podemos dizer que existem diversas definições e modelos para
definir as políticas públicas, segundo o Dicionário de Políticas Públicas, o autor
Antônio Eduardo de Noronha Amabile (2012, p. 390) nos coloca:
Políticas públicas são decisões que envolvem questões de ordem
pública com abrangência ampla e que visam à satisfação do interesse
de uma coletividade. Podem também ser compreendidas como
estratégias de atuação pública, estruturadas por meio de um
processo decisório composto de variáveis complexas que impactam
na realidade. São de responsabilidade da autoridade formal
legalmente constituída para promovê-las, mas tal encargo vem sendo
cada vez mais compartilhado com a sociedade civil por meio do
desenvolvimento de variados mecanismos de participação no
processo decisório.

As políticas são muito importantes e presentes no nosso dia a dia, pois é
através delas que temos nossos direitos garantidos, e estão presentes a longa
data, isso é possível observar na definição de políticas públicas pelo autor
Shiroma (2002, p.7), em seu livro Política Educacional:
•

O

uso

corrente

do

termo

“política”

pronuncia

uma

multiplicidade de significados, presentes nas múltiplas fases
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históricas do Ocidente. Em sua acepção clássica, deriva de um
adjetivo originado de polis-politikós – e refere-se a tudo que
diz respeito a cidade e, por conseguinte, ao urbano, civil,
público, social. A obra de Aristóteles, A Política, considerada o
primeiro tratado sobre o tema, introduz a discussão sobre a
natureza, funções e divisão do Estado e sobre as formas do
governo.
Durante o processo de pesquisa Bibliográfica foi difícil encontrar o tema
específico: “Política pública e Gênero”, encontra-se vários artigos que falam de
Gênero, mas não relacionados a Políticas públicas. O que se encontram são
alguns autores que em poucas linhas falam dentro de outros assuntos
englobam “Políticas públicas e Gênero”, entre eles podemos citar: Scott, Peter
Burker.
Lembra-nos ainda de que gênero é usualmente utilizado como sinônimo
de mulheres, e que houve em muitos estudos a substituição de mulher por
gênero. Isso se dá, pois, gênero denota uma erudição e uma seriedade do
trabalho, que tem uma conotação mais objetiva e neutra do que “mulheres”. O
“gênero” parece se integrar na terminologia Científica das ciências sociais e,
então, se dissociar da política (pretensamente ruidosa) do feminismo.
Sendo um tema recente, porém muito discutido e relevante no dia a dia,
podemos destacar ainda que em muitos momentos e situações a mulher não é
valorizada, e sim era vista com outros olhos, inclusive que possuíam cérebro
menos desenvolvido que os homens, isso segundo Carrara.
Para Carrara (2009, p.13)
Que até o início do século XX, uma das justificativas para a não
extensão às mulheres do direito ao voto baseava-se na ideia de que
elas possuíam um cérebro menor e menos desenvolvido que o dos
homens. Este imperativo de encontrar no corpo as razões de tais
diferenças, ou seja, de especializá-las ou naturalizá-las, explica-se
pela preponderância formal dos princípios políticos do Iluminismo,
muito especialmente do princípio da igualdade. Depois da Revolução
Francesa, nas democracias liberais modernas, apenas desigualdades
naturais, inscritas nos corpos, podiam justificar o não acesso pleno à
cidadania.
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Analisando a bibliografia é possível observar que a questão de gênero é
bem recente, a igualdade de gênero também, isso nos mostra que há um
caminho muito amplo a ser conquistado ainda, bem como muitos tabus a
serem quebrados, entre eles o que foi citado acima, em relação ao tamanho do
cérebro.
CONSIDERAÇOES FINAIS
É interessante destacar que este trabalho não tem por objetivo esgotar o
tema que aborda a relação da mulher e seu acesso à educação e a
necessidade de Políticas Públicas de educação que sejam voltadas para sanar
este quadro histórico dentro da educação brasileira.
Entretanto é fundamental considerar que as Políticas Públicas existem e
são relevantes e fundamentais para se viver numa sociedade buscando
justamente sanar as necessidade e desigualdade do cidadão que compões
esta sociedade.
Assim, levando em conta que experiência de inserção social de outros
grupos que também durante muito tempo ficaram à margem da sociedade e
que através de políticas públicas de educação visando justamente possibilitar
seu acesso e manutenção a educação foram exitosas seria também o
momento que se chamasse a atenção para esta dívida histórica que há com as
mulheres brasileiras e sua possibilidade de ter acesso a educação, que é um
poderoso instrumento de empoderamento feminino e na busca por justiça
social no Brasil.
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BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E EDUCAÇÃO INFANTIL
Daiane Lanes de Souza1
Rosane Carneiro Sarturi 2
Eixo 1 – Estado e Políticas Educacionais
RESUMO
Este trabalho tem como objetivo analisar a Base Nacional Comum Curricular para a Educação
Infantil, considerando as principais políticas públicas que balizaram sua construção. O estudo
terá como alicerce os documentos legais que balizam a Educação Infantil como primeira etapa
da Educação Básica de ensino e a primeira, segunda e terceira versão da Base Nacional
Comum Curricular para a Educação Infantil (BNCC). Os procedimentos metodológicos
caracterizam-se por uma abordagem qualitativa, mediante pesquisa documental das três
versões da Base Nacional Comum Curricular para Educação Infantil. Por fim, a partir desse
trabalho, foi possível compreender os movimentos que permearam a construção da BNCC.
Palavras-chave: Educação infantil. Infância. Base Nacional Comum Curricular.

INTRODUÇÃO
O Movimento pela Base Nacional Comum Curricular, foi lançado em
portal na web em Julho de 2015, previsto na Constituição Federal
(BRASIL,1988), na LDB (BRASIL, 1996) e no PNE (BRASIL, 2014), proposto
por um grupo não governamental de profissionais e pesquisadores da
educação que teve início no ano de 2013. O Movimento promoveu debates,
estudos e pesquisas. A proposta da BNCC foi disponibilizada para consulta
pública no dia 30/07/2015, até o dia 15/03/2016 para que os profissionais de
educação e demais membros da sociedade civil pudessem contribuir para a
sua construção da Base, contou com 12.225.510 contribuições.
A BNCC tem como princípios norteadores o atendimento ao Plano
Nacional de Educação em conformidade com as Diretrizes Curriculares para a
Educação Básica, como objetivo de sinalizar um percurso de aprendizagem e
desenvolvimento dos estudantes ao longo da Educação Básica, definindo além
do direito à educação, padrões mínimos para a Educação.
1

Apresentadora do trabalho. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação
PPGE/UFSM do Centro de Educação – UFSM. E-mail: daiahlanes@hotmail.com
2 Orientadora do trabalho. Professora do Departamento de Administração Escolar ADE/UFSM.
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A Base3 atualmente consta com três versões, a primeira versão foi
organizada de forma preliminar por comissões formadas pesquisadores nas
áreas de conhecimentos em 2015, a segunda Versão em 2016, foi discutida em
seminários estaduais com participação de cerca de 9 mil professores, a terceira
versão, publicada em 06 de abril de 2017 foi encaminhada para o Conselho
Nacional de Educação e mais uma vez, terá debate por regiões do Brasil.
Cabe salientar que o presente trabalho limitar-se-á as análises
referentes a Educação Infantil, seu movimento de construção e consolidação.
Destaca-se que os estudos sobre Educação Infantil no Brasil vêm ganhando
visibilidade nas discussões, impulsionados pela emenda constitucional 59/2009
(BRASIL, 2009) e a Lei nº 12.796/2013 (BRASIL, 2013) que torna educação
básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade.
Os avanços da Educação Infantil no Brasil ocorrem, segundo Barbosa et
al. (2016, pg. 2)
a passos mais lentos do que a grande demanda não atendida exige,
o acesso a essa etapa da educação vem sendo ampliado, no entanto,
esse acesso ainda é muito desigual, sendo fortemente influenciado
por vários indicadores, como a classe social, o local de moradia e o
pertencimento étnico-racial.

Em consonância os estudos de Campos et al. (2011), indicam que a
qualidade ainda se constitui como um grande desafio que precisa ser
enfrentado pelas políticas públicas e por todos os atores sociais envolvidos
nesse campo.
Neste sentido, na busca por maiores discussões sobre o tema, este
trabalho propõe-se a analisar a Base Nacional Comum Curricular para a
Educação Infantil, considerando as principais políticas públicas que balizaram
sua construção. Para tanto, os procedimentos metodológicos desta pesquisa
contemplam uma abordagem qualitativa (TRIVIÑOS, 1987), mediante pesquisa
documental (SEVERINO, 2007) e (GIL, 2002), das três versões da Base

3

Dados públicos, disponíveis em: http://movimentopelabase.org.br/acontece/base-entregue-

cne/#construcao
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Nacional Comum Curricular para Educação Infantil, compreendendo a
necessidade de uma contextualização histórica da educação infantil.
EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL: QUE INFANCIA CONSTRUIMOS?
Em um contexto histórico marcado pelo processo de urbanização e
industrialização no país, advindos de conjunturas internacionais, que
possibilitaram o ingresso das mulheres no mercado de trabalho e, com isso,
transformações nas famílias, contribuíram para que um espaço não-doméstico
onde

as

crianças

pudessem

estar

em

segurança

fosse

necessário

(KUHLMANN JR, 1998). Este espaço, era organizado por mulheres da
comunidade que, não tinha uma proposta instrucional formal, adotava
atividades de canto e de memorização de cunho religioso (RIZZO, 2003). De
maneira que [...] a criança começou a ser vista pela sociedade e com um
sentimento filantrópico, caritativo, assistencial é que começou a ser atendida
fora da família” (DIDONET, 2001, p. 13).
Creches e pré-escolas eram concebidas como diferentes espaços de
atendimento às crianças menores de sete anos; creches eram os espaços para
atendimento de crianças de mães trabalhadoras (entre zero e três anos de
idade), este, com cunho essencialmente assistencialista, sendo considerado
espaço de continuação da educação do lar. As pré-escolas, por sua vez, eram
compreendidas como

espaços de prevenção

ao fracasso escolar e

preparatórias para a “escola obrigatória” (atendendo dos quatro aos seis anos
de idade).
Nas políticas brasileiras, a expressão Educação Infantil, ocorreu
inicialmente na Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), e tendo sua efetivação
como modalidade de ensino na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional nº 9.394 (BRASIL, 1996). A preocupação com o atendimento a todas
as crianças dá início a um processo de regulamentação e normatização no
âmbito da legislação, e a partir da Emenda Constitucional nº 59/2009 (BRASIL,
2014), desencadeando na aprovação da Lei nº 12.796 (BRASIL, 2013), ocorre
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à obrigatoriedade de oferta desta etapa da educação básica pelo Estado,
abrangendo crianças com idades entre quatro e cinco anos (pré-escola).
Para as crianças entre zero e três anos de idade (entendido como
atendimento em creche), haverá, conforme proposta do governo, expansão no
número de vagas, mas sem obrigatoriedade, ou seja, sem oferta para toda a
população nesta faixa etária.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996)
aborda questões curriculares em nível de educação básica, balizando as
instituições em sua oferta, conforme artigo 26º:
[...] os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do
ensino médio devem ter base nacional comum, a ser
complementada, em cada sistema de ensino e em cada
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da
economia e dos educandos. (BRASIL, 1996).

Conta ainda com uma seção específica para educação infantil,
destacando-se seu artigo 29, que aborda a finalidade da mesma, qual seja: o
desenvolvimento integral da criança de até cinco anos, em seus aspectos
físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da
comunidade. Dentro da mesma seção, a educação infantil tem sua carga
horária e quantidade de dias letivos normatizada, bem como suas modalidades
de oferta (creche de zero aos três anos e pré-escola dos quatro aos cinco).
Outrossim, a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais para educação
infantil (DCNEI) (BRASIL, 2009) estabeleceu-se diretrizes a serem observadas
na organização de propostas pedagógicas na educação infantil. Tratam da
normatização do acesso e permanência na educação infantil, e seu conteúdo
remete-se a breves definições de criança, currículo, educação infantil e
proposta pedagógica (incluindo escolas do campo e escolas indígenas) e
avaliação, bem como a organização do espaço tempo em sala de aula.
Segundo as DCNEI, o currículo na educação infantil é
[...] concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as
experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que
fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e
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tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de
crianças de 0 a 5 anos de idade (BRASIL, 2009, p. 1).

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

possibilitando a

movimentação ampla, a expressão e o respeito das individualidades; o contato
e a vivência das diferentes linguagens: oral, escrita, gestual, verbal, plástica,
dramática e musical; que as crianças possam recriar, de modo significativo,
relações de quantidade, medidas, formas e orientar-se nos espaços e tempos;
participar de atividades individuais e coletivas; agir com autonomia em ações
de

cuidado

pessoal,

auto-organização,

saúde

e

bem-estar;

vivenciar

experiências com outros grupos culturais, descobrir, explorar, questionar, e
muitos outros aspectos. E ainda, as creches e pré-escolas, na elaboração da
proposta curricular, deverão estabelecer modos de integrar tais experiências.
O primeiro Plano Nacional de Educação (PNE 2001-2011) da história do
Brasil, lei nº 10.172 (BRASIL, 2001), com validade de dez anos, a partir do
reconhecimento de que “[...] os progressos nesse campo necessitam de
esforços continuados e coordenados, que não alcançam resultados em prazo
curto” o que leva a necessidade de um plano que seja compromisso de Estado
e não apenas de um governo. O PNE definiu como seu objetivo e meta a
“elaboração de diretrizes nacionais e de padrões mínimos de infraestrutura,
para as instituições de educação infantil” (BRASIL, 2001, p. 65), tendo como
pressuposto aspectos quantitativos e qualitativos. No que se refere ao acesso à
educação infantil, na meta 1.3.1. “Ampliar a oferta na educação infantil,
atendendo 30% da população de até 3 anos de idade e 60% da população até
6 anos”. (BRASIL, 2001).
Em 2006, o Ministério da Educação (MEC) publicou o documento
Parâmetros de Qualidade para a educação infantil (BRASIL, 2006), versão
definitiva, que tem por objetivo “[...] estabelecer padrões de referência
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orientadores para o sistema educacional no que se refere à organização e
funcionamento das instituições de educação infantil” (BRASIL, 2006, p. 8),
assegurando a qualidade na educação, a fim de propiciar aos educandos um
desenvolvimento global em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e
social.
No mesmo ano, foi lançada a Política Nacional de educação infantil: pelo
direito da criança de 0 a 6 anos à educação, apresentando diretrizes, objetivos,
metas e estratégias para o atendimento da criança na educação infantil. Ainda
no em 2006, o MEC criou os Parâmetros Básicos de infraestrutura para as
instituições de educação infantil (BRASIL, 2006) oferecendo com isso, aos
governantes e profissionais da educação infantil um documento com
orientações acerca da construção, reforma e organização dos espaços
institucionais destinados à educação das crianças pequenas.
O atual Plano Nacional de Educação (2014-2024), Lei nº 13.005 (BRASIL,
2014) define como primeira meta universalizar, até 2016, a educação infantil na
pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a
oferta de educação infantil em creches, de forma a atender, no mínimo, 50%
(cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência
deste PNE.
Na Meta 1.8, prevê a promoção da formação inicial e continuada dos
profissionais da educação infantil, garantindo, progressivamente, o atendimento
por profissionais com formação superior, e na Meta 1.9 estimular a articulação
entre pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos de formação para
profissionais da educação, de modo a garantir a elaboração de currículos e
propostas pedagógicas que incorporem os avanços de pesquisas ligadas ao
processo de ensino-aprendizagem e às teorias educacionais no atendimento
da população de 0 (zero) a 5 (cinco) anos.
De mais a mais, é importante salientar que segundo os dados
disponibilizado pelo Censo Escolar (INEP, 2014) o percentual de professores
com formação inicial de Ensino Superior atuantes na educação infantil no
Brasil, no ano de 2014 é de 63,2 %, sendo que na creche o percentual é de
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61,7% e na pré-escola é de 64,9%, sendo este número muito inferior as demais
etapas de ensino, no ensino médio, a média ultrapassa os 95%.
Na meta 1.6, refere-se a avaliação da educação infantil, a ser realizada a
cada dois anos, com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de
aferir a infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os
recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros indicadores
relevantes” (BRASIL, 2014).
Na meta 7 do Plano Nacional de Educação (PNE) – fomentar a qualidade
da Educação Básica – indica “a necessidade de estabelecer e implantar,
mediante pactuação interfederativa, diretrizes pedagógicas para a Educação
Básica e a base nacional dos currículos, com direitos e objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento dos(as) alunos(as) para cada ano do Ensino
Fundamental e Médio, respeitada a diversidade regional, estadual e local”.
Neste contexto, a Educação Infantil consolidou-se como primeira etapa da
Educação Básica, sendo obrigatória a partir dos 4 anos, entretanto, ainda há
divergências sobre seu caráter pedagógico, cuidar? Educar? Brincar?
Alfabetizar? Diante disso, no tópico a seguir será discutido a construção da
Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil.
BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR: QUE INFANCIA QUEREMOS?
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2016) propõe
novos rumos para a Educação Básica no Brasil: primeiro, a política Nacional de
Formação de Professores tanto inicial quanto continuada dos professores;
segundo, política Nacional de Materiais e Tecnologias Educacionais; terceiro,
política Nacional de Infraestrutura Escolar; terceiro, política Nacional de
Avaliação na Educação Básica.
A terceira versão da BNCC complementa e revisa a primeira e segunda
versões, cumpre a atribuição do Ministério da Educação (MEC) de encaminhar
ao Conselho Nacional de Educação (CNE) a proposta de direitos e objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento para os alunos da Educação Básica,
pactuada com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
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Para a Educação Infantil a BNCC propõe a constituição de um ambiente
acolhedor, que os cuidados e o convívio promovam a socialização, a
aprendizagem e o desenvolvimento. A proposta para a educação infantil na
BNCC se dá em Campos de Experiências.
Os Campos de Experiências incluem determinadas práticas sociais e
culturais de uma comunidade e as múltiplas linguagens simbólicas que nelas
estão presentes. Constituem-se como forma de organização curricular
adequada a esse momento da educação da criança de até seis anos, quando
certos conhecimentos, trabalhados de modo interativo e lúdico, promovem a
apropriação por elas de conteúdos relevantes. Campo de experiências, na
primeira e segunda versão eram compostos por: Eu, os outros e o nós; Corpo,
gestos e movimentos; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Traços, sons,
cores e imagens; Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações;
A organização das etapas de escolarização para a educação infantil é
subdividida por faixa etária,
•

Bebês (zero a 18 meses),

•

Criança bem pequenas (19 meses a três anos e 11 meses),

•

Crianças pequenas (quatro anos a cinco anos e 11 meses).
Na terceira versão, a BNCC sofreu alterações em relação a segunda

versão, os Direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil
•

Conviver

•

Brincar

•

Participar

•

Explorar

•

Expressar

•

Conhecer-se
Os

Direitos

de

aprendizagem

estão

alicerçados

com

as

dez

Competências gerais comuns a toda a Educação Básica, ancoradas nos
princípios éticos, políticos e estéticos das Diretrizes Curriculares Nacionais, tais
competências pretendem assegurar, como resultado do
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processo de

aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, uma formação humana integral
que visa à construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva
(BRASIL, 2017).
A terceira versão da BNCC ainda prevê a proposta de cinco campos de
experiências nos quais as crianças podem aprender e se desenvolver.
O campo de experiências Traços, sons, cores e imagens passa a se chamar
Traços, sons, cores e formas, abrangendo também experiências ligadas aos
conhecimentos matemáticos. A maior mudança refere-se a o campo Escuta,
fala, pensamento e imaginação que passa a se chamar Oralidade e escrita,
como forma de pôr em evidência a importância de que as crianças vivenciem
experiências ligadas à língua oral e à língua escrita na Educação Infantil. A
ênfase nessas experiências tem por objetivo preparar as crianças para a
transição para o Ensino Fundamental. A divisão por faixa etária se mantém.
Em contrapartida ao movimento de construção da BNCC, algumas
discussões tornam-se necessárias, Macedo (2013; 2014; 2015), mostra, de
formas distintas, como o sentido de BNCC com metas mensuráveis, focadas
em resultados, foi prevalente em todo o debate, não apenas por influência de
redes público-privado, mas também pelo desejo de controle de nossos
discursos pedagógicos. Vincula, ainda, explicitamente tais direitos ao conjunto
de instrumentos para a avaliação da educação.
Tais concepções tratam de deslocar o foco do ensino para a
aprendizagem, como nos ensinavam as vertentes técnicas que desdobravam a
tradição tyleriana em toda uma tecnologia para a definição de objetivos
(MACEDO, 2015). Isso evidenciou-se ainda mais na terceira versão, em que os
direitos de aprendizagem deram espaços para competências, e a leitura e
escrita tornaram-se “campo de experiência” na Educação Infantil.
Assim, conforme os estudos de Aquino e Menezes (2016) é necessário
considerar algumas questões no que se refere à escolha de “campos de
experiências” como arranjo curricular para a educação infantil.
A ideia de considerar a experiência como fonte para as
aprendizagens infantis parece um convite a um ato de compromisso e
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responsabilidade para com as formas muito peculiares como a
criança
se
apropria do mundo adulto e de sua cultura. Se a aprendizagem tem
sua origem na ação, na exploração, no contato com os objetos, com a
natureza, a arte e o território, como bem postula a proposta italiana.
(AQUINO; MENEZES, 2016, pg. 12)

A definição de campos de experiências infantis nas instituições devem
se assentar parece ser um risco à possibilidade da experiência como algo que
é singular e inerente à pessoa. A experiência não é uma realidade, uma coisa
um fato, não é fácil de definir nem de identificar, não pode ser objetivada, não
pode ser produzida. E tampouco é um conceito, uma ideia clara e distinta. A
experiência é algo que (nos) acontece e que às vezes treme, ou vibra, algo que
nos faz pensar, algo que nos faz sofrer ou gozar, algo que luta pela expressão.
(AQUINO E MENEZES, 2016, pg. 13).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante escritos aqui apresentados, de maneira inicial, compreende-se
que a perspectiva histórica da educação infantil produz uma tentativa de firmarse no campo da educação para além de um paradigma assistencialista. O
surgimento das políticas mencionadas confirma o movimento no sentido de
garantir não só o acesso à escolarização, mas, o intuito de construir práticas
pedagógicas com as crianças, de modo a atender suas necessidades.
O Movimento da BNCC, para a educação infantil, em sua primeira
versão

(BRASIL,

2015),

teve

aspectos

recorríveis,

questionado

pelo

Documento Linhas Críticas (BRASIL, 2016) tais como: A pouca ênfase a
intencionalidade educativa, a ausência de intencionalidades e orientações
educativas especificas para as faixas etárias e pouca articulação entre a
transição da educação infantil para o primeiro ano do ensino fundamental. Tais
aspectos aprecem reformulados na segunda versão da BNCC (BRASIL, 2016),
neste documento, a intencionalidade educativa é reafirmada pelos direitos de
aprendizagem, e os campos de experiências são reorganizados por faixa
etária: bebês, crianças bem pequenas, crianças pequenas.
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Na terceira versão da BNCC (BRASIL, 2017), os campos de
experiências sofrem uma reorganização, focado na alfabetização e letramento
matemático. Além disso, há incoerências, com a utilização dos campos de
experiências, que na primeira e segunda versão diziam-se ancorados na
proposta italiana.
Além desses pontos, Kramer (2002; 2006) e Macedo (2014; 2015)
questionam: Como garantir um currículo comum com um país com tanta
diversidade? De que modo construir um currículo na tensão do universalismo e
dos regionalismos? E como garantir a implementação de políticas em contextos
carentes de infraestrutura? Cabe destacar, que esses pontos permanecerão
em aberto, pois o movimento de construção da Base Nacional Comum
Curricular, ainda está em andamento, estamos em processo de formulação de
terceira e última versão da Base.
Assim, parafraseando Kramer (2002) o debate em torno do currículo no
Brasil, tem mordido as pontas do problema, mas não o miolo; ou se refere à
escola ou se vincula a dimensão macro, abordando modelos e políticas em
uma perspectiva ampla, supondo que é possível mudar a força o real com
decretos projetos, referenciais ou parâmetros sem mudar das condições
escolares.
Indica-se que sejam aprofundadas as pesquisas acerca dos aspectos
aqui apontados e de outros, buscando refletir sobre os diferentes impactos
produzidos pela execução de políticas públicas no âmbito da educação infantil
e da educação nacional. De modo que, defendo uma educação que conduza a
uma vivência

de

infância

permeada de

descobertas,

brincadeiras e

aprendizagens constantes. Deseja-se para as crianças uma educação que, “[...]
as tornem cidadãs, detentoras de direitos, que produzam cultura, e sejam por
ela produzidas”, Kramer (2007).
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POLÍTICAS PÚBLICAS E O REGIME DE COLABORAÇÃO: A EFETIVAÇÃO
DA AGENDA DE GOVERNO PARA A EDUCAÇÃO NA BAHIA ATRAVÉS DO
PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO MUNICIPAL - PROAM
Angelo Dantas de Oliveira1
Orientadora: Célia Tanajura Machado2
Eixo 1 – Estado e Políticas Educacionais
RESUMO
O artigo traz uma reflexão sobre os regimes de colaboração e cooperação, instituídos no
federalismo brasileiro, e, sua influência na elaboração das políticas públicas para a educação
no Estado da Bahia. A análise busca identificar como as políticas públicas elaboradas e
desenvolvidas pelo Programa de Apoio a Educação Municipal (PROAM) consolidaram a
mudança do perfil da agenda de governo e das relações estabelecidas entre o Estado da Bahia
e seus municípios no tocante às políticas públicas para educação. Dentre as políticas
implementadas pelo PROAM destaca-se, para esta análise, o Pacto com os Municípios pela
Educação, por estar presente em quase todos os municípios do Estado, e por ter colocado a
alfabetização como uma política prioritária para a Secretaria de Educação. Tais políticas estão
sendo analisadas numa perspectiva que visa compreender se a composição da agenda de
governo que tem influenciado as relações de fortalecimento da gestão democrática dos
Sistemas Municipais de Ensino e a participação da sociedade. Para identificar como ocorreu a
mudança da agenda de governo e a elaboração das políticas públicas o suporte analítico
utilizado é o modelo de múltiplos fluxos de John Kingdon. O estudo ainda se vale da pesquisa
bibliográfica e documental coma formas de coleta de informações. A título de conclusão
afirmamos que as mudanças ocorridas na gestão do Estado e, conseqüentemente, na
Secretaria de Educação, associadas às políticas públicas implementadas através do PROAM,
redefiniram as relações de colaboração entre os entes federados a partir da agenda de
governo para a educação no Estado da Bahia, estabelecendo uma nova reconfiguração para
as relações institucionais entre eles.
Palavras-Chave: Federalismo; Regime de Colaboração e Cooperação; Agenda de Políticas
Públicas; Gestão da Educação.

INTRODUÇÃO
A reconfiguração do federalismo brasileiro a partir da promulgação da
Constituição Federal de 1988 promoveu relevantes alterações sobre as
políticas públicas para educação ao instituir o regime de colaboração e
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cooperação assentado na definição das competências normativas de cada ente
federado. Se até aquele momento a estrutura do Estado brasileiro compunhase da União e dos estados federados, com o advento da Carta Magna de 1988
surge uma estrutura tripartite para o federalismo nacional com a ascensão dos
municípios a condição de ente federado.
A organização do federalismo brasileiro inovou durante a normatização da
Constituição de 1988 ao promover a ascensão dos municípios à condição de
ente federado. Ao tomar o aspecto material da efetivação dos pressupostos
normativos e programáticos das políticas públicas é notório que é no município
que efetivamente as políticas públicas produzem os seus resultados. Diante
desta perspectiva o município deve compor a Federação e ampliar a sua
participação na construção da agenda das políticas públicas frente à União e
os Estados.
Ao definir Federação como sendo constituída pela união indissolúvel de
seus entes, a Constituição Federal de 1988 estabelece como princípio condutor
das relações federativas, a cooperação entre os seus eles, ou seja, respeitadas
as competências normativas estabelecidas eles devem repartir os campos de
poder e atuar de forma colaborativa e cooperativa na elaboração e efetivação
das políticas públicas.
Antes de tentar compreender como ocorre a elaboração e a efetivação
das políticas públicas, é necessário analisar como questões específicas
conseguem a atenção dos governos e passam a compor sua agenda. Nesse
processo é possível perceber como as decisões de governo, em desenvolver
ou não ações que visam solucionar demandas de uma determinada parcela da
população, são construídas com uma proposta de gestão democrática ou
autoritária. Diante desta ambivalência, no estado da Bahia, está o período de
transição entre os governos comandados pelo Carlismo3 e os chamados
governos progressistas.

3Segundo

o professor Dantas Neto (2007, p. 3) o Carlismo pode ser definido como um grupo
político com características conservadoras comandado por Antônio Carlos Magalhães. ACM,
como era conhecido, se constituía como um líder político com características autocrata,
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Considerando o processo de reconfiguração das relações federativas,
constituído por meio dos regimes de colaboração e cooperação entre os entes
federados, interessei-me em pesquisar a construção da agenda de políticas
públicas no contexto da transição entre o Carlismo e os governos progressistas
na Bahia a partir das políticas públicas para a educação coordenadas pelo pela
Secretaria estadual de Educação (SEC), através do Programa de Apoio à
Educação Municipal – PROAM.
A análise da conjuntura que gerou a mudança na agenda das políticas
públicas na Bahia na transição do Carlismo para os governos progressistas, no
período de 2007 a 2015, terá como referência o modelo Multiple Streams
(Múltiplos Fluxos) desenvolvido por John Kingdon (1984). Este consiste em
buscar compreender como um problema se torna importante a ponto de gerar
preocupações no governo e fomentar a construção de uma política pública.
A pesquisa baseou-se em dois tipos de levantamento. O primeiro, de
natureza bibliográfica, visou discutir as relações federativas, os regimes de
colaboração e cooperação entre os entes federados e sua influência sobre as
políticas públicas de educação. O segundo, de natureza documental, analisa o
projeto de constituição do PROAM e os relatórios das políticas públicas
desenvolvidas e acompanhadas por ele, com destaque para o Pacto com os
Municípios pela Educação.
Nesse contexto, este trabalho, tem a finalidade de apresentar algumas
reflexões sobre as relações federativas de colaboração e cooperação contidas
nas políticas públicas de educação implementadas no estado da Bahia, pelo
PROAM, diante do contexto de transição do Carlismo para os governos
progressistas.

conservadora e, muitas vezes, truculento. Para Dantas Netto “o traço despótico da
personalidade de ACM era, no caso, funcional ao exercício da concepção vertical de política”
que o seu grupo possuía. Para eles os “processos decisórios são atribuições exclusivas da elite
dirigente, cujo protagonismo, fundado em atitudes pragmáticas, é condição suficiente para o
êxito das estratégias modernizantes”. Com tal perspectiva da política demonstrou que o
Carlismo pôde “adaptar-se tanto a contextos institucionais autocráticos quanto de competição
democrática”.
602

Para isso, o texto procura apresentar, inicialmente, o conceito de
federalismo, seguindo de uma reflexão das relações de colaboração e
cooperação nele contidas. Na seqüência analisa-se a influência destes regimes
sobre a elaboração das políticas públicas para a educação no Estado da Bahia
a partir do PROAM. Por fim, procura demonstrar, a partir do modelo de
múltiplos fluxos como ocorreu a mudança da agenda de governo e a
elaboração das políticas públicas na Bahia, a partir de 2007, com a ascensão
dos governos progressistas ao comando do Estado.
O CONCEITO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E A CONSTRUÇÃO DA AGENDA
DE POLÍTICAS PÚBLICAS
O termo política pública possui uma grande diversidade conceitual.
Cavalcanti (2013) se propôs a apresentar algumas das definições trazendo
como autores de referência de Vargas Velásques (2001, p.57 apud
CAVALCANTI, 2012, p.34), Gerston (1997, p.6-7 apud CAVALCANTI, 2012,
p.35), Michel (2002, p.04 apud CAVALCANTI, 2012, p.36), Rua (s/d apud
CAVALCANTI, 2012, p.37). A partir destes autores chegou-se a uma
compreensão conceitual de política pública que está relacionada às intenções
que influenciam a tomar decisões e desenvolver ou não ações que visam
solucionar demandas de uma determinada parcela da população, em meio à
tensão e ao jogo de interesses entre o governo e a sociedade. Compreender
como se encontra esse último fator, tensão entre a sociedade e o governo, é
fundamental para analisar algumas variáveis em torno da construção da
agenda de políticas públicas adotadas pelos governos, bem como a
consistência da efetivação da política pública e sua continuidade.
Boneti (2011) ao analisar a dinâmica que envolve a relação entre o
Estado e construção das políticas públicas desenvolve um conceito e que
servirá de suporte para este estudo. Define assim o conceito de políticas
públicas:
Entende-se por políticas públicas o resultado da dinâmica do jogo de
forças que se estabelece no âmbito das relações de poder, relações
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essas constituídas pelos grupos econômicos e políticas, classes
sociais e demais organizações da sociedade civil. Tias relações
determinam um conjunto de ações atribuídas à instituição estatal, que
provocam o direcionamento (e/ou redirecionamento) dos rumos de
ações de intervenção administrativa do Estado na realidade social
e/ou de investimentos. (BONETI, 2011, p.18)

Ao tomar as políticas públicas como a efetivação de ações por parte do
Estado em consequência à dinâmica do jogo de forças no contexto das
relações de poder, há que se compreender que tais disputas elevam uns temas
a condição de prioridade, enquanto outros são deixados a margem. Tais
escolhas compõem a agenda de governo ou a agenda de políticas públicas de
determinado governo. Diante disto, no intuito de compreender os meandros e
intencionalidades que constituem a formulação da agenda de políticas públicas,
que promoveu o estreitamento da relação federativa entre o Estado da Bahia e
seus municípios, na transição do Carlismo para as gestões petistas (20072015), utilizamos como referência o arcabouço metodológico do modelo de
múltiplos fluxos desenvolvido por John Kingdon (1984).
Segundo

Capella

(2007)

o modelo

de

múltiplos fluxos busca

compreender como um problema se torna importante a ponto de gerar
preocupações no governo e fomentar a construção de uma política pública.
Para Kingdon a formação das políticas públicas possui três fluxos: o primeiro
visa analisar como as questões são reconhecidas como problemas e
despertam o interesse governamental; o segundo fluxo foca no conjunto de
alternativas e soluções que surgem e são postas como alternativas para as
soluções dos problemas; no terceiro fluxos avalia os elementos que promovem
influência sobre a agenda de governo (o clima nacional, as forças políticas
organizadas e as mudanças dentro do próprio governo).
O modelo de Kingdon permite ter uma compreensão ampliada dos
contextos e das forças políticas que influenciam a construção das agendas das
políticas públicas a partir do terceiro fluxo. De acordo com Capella (2006, p.28)
o terceiro fluxo é composto pela dimensão política, que, segundo ela, “segue
sua própria dinâmica e regras” se constituindo a partir de “um processo de
barganha e negociação”.
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Três elementos constituem o terceiro fluxo de Kingdon. O primeiro é o
“clima” ou “humor” nacional, o segundo se constitui pelas forças políticas
organizadas exercidas principalmente pelos grupos de pressão, e por fim, o
terceiro são as mudanças dentro do próprio governo.
Ao analisar o primeiro dos três elementos que exercem influência sobre
a agenda governamental (clima ou humor nacional), é fundamental ter clareza
da sua compreensão diante da proposição do modelo de múltiplos fluxos
proposto por Kingdon que o descreve da seguinte forma:
Nesse fluxo, três elementos exercem influência sobre a agenda
governamental. O primeiro é chamado por Kingdon de “clima” ou
“humor” nacional (national moodino) e é caracterizado por uma
situação na qual diversas pessoas compartilham as mesmas
questões durante um determinado período de tempo. O “humor
nacional” possibilita algo semelhante ao “solo fértil” para algumas
idéias “germinarem”, ajudando a explicar por que algumas questões
chegam à agenda enquanto outras são descartadas. A percepção,
pelos participantes do processo decisório, de um humor favorável cria
incentivos para a promoção de algumas questões e, em
contrapartida, pode também desestimular outras idéias. (CAPELLA
(2006, p. 29).

O clima ou humor nacional no ano de 2007 e seguintes consistia em um
aspecto favorável para a iniciar a reconfiguração da relação federativa entre o
Estado da Bahia e os seus municípios. No comando do governo federal estava
o presidente Luís Inácio Lula da Silva do Partido dos Trabalhadores, mesmo
partido do recém-eleito governador do Estado Jaques Wagner, que gozava,
naquele momento, de uma excelente aprovação diante da opinião pública em
virtude de ter promovido diversas mudanças nas políticas públicas nacionais,
inclusive as de educação. Ao olhar para aquele período Dourado (2015) afirma
que:
O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010)
promoveu importantes mudanças no Brasil e na educação. Foram
muitos os avanços no sentido de diminuir a pobreza e possibilitar a
inserção social de setores que estiveram historicamente às margens
da sociedade e do sistema escolar. (DOURADO, 2015, p. 627).

O segundo elemento que compõe o fluxo político é o das forças políticas
organizadas, ou seja, aquelas estruturas coletivas que exercem influência
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sobre o governo através dos grupos de pressão. Tal elemento é descrito da
seguinte forma:
O apoio ou a oposição dessas forças a uma determinada questão
sinaliza consenso ou conflito numa arena política, permitindo aos
formuladores de políticas avaliarem se o ambiente é propício ou não
a uma proposta. Quando grupos de interesses e outras forças
organizadas estão em consenso em relação a uma proposta, o
ambiente é altamente propício para uma mudança nessa direção.
Mas quando existe conflito em um grupo, os defensores de uma
proposta analisam o equilíbrio das forças em jogo, procurando
detectar setores favoráveis ou contrários à emergência de uma
questão na agenda. A percepção de que uma proposta não conta
com apoio de alguns setores não implica necessariamente no
abandono de sua defesa, mas indica que haverá custos durante o
processo. (CAPELLA, 2006, p. 29).

Os diálogos com os grupos organizados sobre a implantação do
Programa Todos pela Escola e o Pacto com os Municípios foram estabelecidos
inicialmente sob a coordenação direta do Governador do Estado, em
consonância com a agenda e atuação do Secretário de Educação Osvaldo
Barreto. Além das reuniões com prefeitos e secretários municipais de educação
houveram reuniões com instituições que atuam como grupos de pressão na
construção da agenda de políticas públicas. Os diálogos envolveram a
articulação do Secretário de Educação do Estado com a União dos Prefeitos da
Bahia (UPB), com a União dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME),
com a Academia de Ciências da Bahia (ACB), com a Assembleia Legislativa do
Estado da Bahia (ALBA), com a União Nacional dos Conselheiros Municipais
de Educação (UNCME) Seccional Bahia e com o Conselho Estadual de
Educação (CEE).
Por fim, o terceiro elemento que afeta a construção da agenda na
perspectiva do terceiro fluxo e o das mudanças internas do próprio governo,
com o deslocamento de pessoal para posições consideradas estratégicas
dentro da estrutura governamental, a mudança da própria gestão em si, bem
como as mudanças na chefia de órgãos e de empresas públicas, e por fim, a
mudança na composição do Congresso entenda-se, portanto, do poder
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legislativo. Tais mudanças são descritas da seguinte maneira dentro do terceiro
fluxo:
Esses acontecimentos podem exercer grande influência sobre a
agenda governamental ao desencadearem mudanças que
potencializam a introdução de novos itens na agenda, ao mesmo
tempo em que podem também bloquear a entrada ou restringir a
permanência de outras questões. O início de um novo governo é,
segundo Kingdon, o momento mais propício para mudanças na
agenda. (CAPELLA, 2006, p. 29).

As mudanças referentes ao que propõe esse terceiro elemento
começam pela mudança da gestão em si com a ascensão de Jaques Wagner e
o PT ao governo do Estado derrotando o já combalido Carlismo capitaneado
por ACM, Paulo Souto e Antônio Imbassahy, consistentemente analisado pelo
professor Paulo Fábio Dantas Neto.
O campo político que hoje constitui o governo Wagner começou a se
delinear durante os últimos atos do carlismo baiano-nacional, ou
primórdios do carlismo pós-carlista, denominação aqui referida ao
período mais recente da trajetória, em que a estratégia do grupo
passou a sofre revezes mais consequentes que os anteriores,
mediante o declínio político de seu protagonista e após o falecimento
de Luís Eduardo, em 1998, marco do auge do domínio do grupo e do
início de seu refluxo (DANTAS NETO, 2009, p. 07).

No tocante as mudanças internas do próprio governo podem se levar em
consideração

a

reconfiguração

da

estrutura

administrativa

dentro

da

Superintendência de Acompanhamento e Avaliação do Sistema Educacional
(SUPAV) e a instituição, no ano de 2007, por meio da Coordenação de
Políticas Educacionais, do Programa de Apoio à Educação Municipal
(PROAM).
No âmbito do Estado da Bahia, a partir de uma análise do contexto
dos municípios baianos, a Secretaria de Educação do Estado (SEC),
reconhece que é papel do Estado desenvolver estratégias para
integração e melhoria da qualidade da educação, assim como,
prestar atendimento aos municípios, de forma a assegurar uma
distribuição proporcional de responsabilidades. Deste modo, nasce
em 2007, no contexto da Superintendência de Acompanhamento e
Avaliação do Sistema Educacional (SUPAV) o Programa de Apoio à
Educação Municipal (PROAM) como instrumento articulador e
incentivador de uma educação pública de qualidade no Estado da
Bahia. O Programa constitui parte integrante do Projeto Educacional
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–Todos pela Escola –e atende ao princípio constitucional do Regime
de Colaboração entre Estado e Municípios (DAVID et al, 2014, p. 05).

No que diz respeito ao deslocamento de pessoal para posições
consideradas estratégicas dentro da estrutura governamental, há que se
destacar a cadeira de Secretário de Educação ocupada inicialmente por Adeum
Hilário Sauer professor da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) por
dois anos e sete meses, e que foi substituído pelo professor da Escola de
Administração da UFBA Osvaldo Barreto. Esse fato além de refletir uma
questão partidária, haja vista Barreto ser considerado uma figura de peso
dentro do Partido dos Trabalhadores, algumas declarações dadas a imprensa a
época deram conta de que foi uma opção técnica do governador Jaques
Wagner para reestruturar o planejamento e as ações da secretaria de
Educação.
Diante da construção de uma nova agenda de governo frente a
necessidade de redefinir as relações federativas entre o Estado da Bahia e os
seus municípios O Programa Todos pela Escola e o Programa de Apoio à
Educação Municipal (PROAM) concorrem para a construção das diretrizes para
a educação no Estado da Bahia numa perspectiva de fortalecimento da política
de descentralização e fortalecimento da municipalização no âmbito da
educação. Tais fundamentos encontram base legal na Constituição de 1988,
em seu Artigo 211, caput e § 4º, que tratam da organização do regime de
colaboração dos sistemas de ensino entre os entes federados.
Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.
§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, os Estados e os
Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a
universalização do ensino obrigatório (BRASIL, 1988).

Esta descentralização política e administrativa está associada ao
processo de municipalização do ensino e consiste na transferência, para os
governos locais, das responsabilidades pela melhoria no atendimento e na
qualidade do ensino público em função da autonomia que recebe para
organizar o Sistema Municipal de Ensino, tema que ascendeu a agenda de
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políticas públicas do governo Jaques Wagner e passou a se efetivar através da
construção de políticas públicas específicas.
ASPECTOS METODOLÓGICOS
No contexto do presente estudo para conhecer e compreender as
contradições inerentes a formação da agenda de políticas públicas e,
consequentemente, sua efetivação junto aos municípios se lançou mão de uma
pesquisa bibliográfica e documental.
No que concerne ao levantamento e coleta de dados e informações, o
percurso trilhado tem sido primeiro o da pesquisa bibliográfica sobre políticas
públicas e educação, gestão da educação, conselhos gestores de políticas
públicas e conselhos municipais de educação, análise de políticas públicas.
Conforme traz Fonseca (2002):
A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de
referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e
eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites.
Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica,
que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o
assunto. (FONSECA, 2002, p. 32).

No que tange as informações referentes a caracterização da Proam, das
ações desenvolvidas por ele e suas normativas tem-se utilizado a pesquisa
documental. Vale ressaltar, como fontes documentais, o projeto de criação do
Proam, os projetos de constituição das Ações, as comunicações institucionais
internas e externas para divulgação da Ação, as atas e registros de reuniões
que possibilitaram os debates para a construção da Ação, os documentos de
adesão dos municípios, os relatórios de acompanhamento da política. A
pesquisa documental segundo Gil (2008) consiste em:
A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica.
A única diferença entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto
a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das
contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto, a
pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam ainda
um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de
acordo com os objetivos da pesquisa (GIL, 2008, p.51)
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Será necessária, para concretizar a pesquisa, a utilização de várias
formas e fontes na coleta de dados. Essa estratégia possibilitará observar
várias evidências implicadas na criação e implementação das políticas
públicas. Neste contexto, a técnica da triangulação na coleta de dados dará tal
suporte, pois
O uso de várias fontes de evidências [...] permite que o pesquisador
dedique-se a uma ampla diversidade de questões históricas,
comportamentais e de atitudes. A vantagem mais importante, no
entanto, é o desenvolvimento de linhas convergentes de investigação
[...] (YIN, 2001, p. 121).

A opção de investigação adotada para esta pesquisa tem como referência
a perspectiva qualitativa, pois, como ela não prioriza os aspectos da realidade
que podem ser quantificados, ela se dedica a compreender e explicar a
dinâmica das relações sociais. Conforme Minayo (2001), a pesquisa qualitativa
está descrita da seguinte forma:
A pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados,
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a
um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos
fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de
variáveis. (MINAYO, 2001, p. 13).

Para analisar a composição da agenda de governo e compreender como
a política pública de Formação de Conselheiros Municipais de Educação a ela
ascendeu, será utilizado, como referência, o arcabouço metodológico do
modelo de múltiplos fluxos desenvolvido por John Kingdon. Este primeiro
permite compreender como um problema se torna importante a ponto de gerar
preocupações no governo a ponto de fomentar a construção de uma política
pública para a sua resolução.
AS AÇÕES DO PROAM E A EFETIVAÇÃO DA AGENDA DE POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO
Diante do contexto de fortalecimento dos Sistemas Municipais de Ensino
em parceria com a Secretaria de Educação do Estado cria-se o PROAM. As
atividades desenvolvidas no âmbito do Programa convergem para o
610

fortalecimento da gestão do Sistema Municipal do Ensino e trazem consigo a
necessidade de planejamento e organização dos mesmos por meio das
parcerias estabelecidas com o Estado através da Secretaria Estadual de
Educação. Diante deste contexto o Projeto que cria o PROAM justifica a
criação e o fortalecimento de políticas públicas em parcerias com os municípios
em virtude de estar neles as maiores dificuldades no que tange ao
planejamento e organização das redes de ensino, bem como os maiores
déficits com relação a qualidade da educação relacionada ao processo ensino
aprendizagem. Traz o referido projeto em sua minuta de criação:
O maior desafio da educação hoje está no nível municipal, ainda que
se possa dizer que toda a educação no país seja desafio ingente.
Dessa maneira, a Superintendência de Gestão Acompanhamento,
Avaliação e Informações do Sistema Educacional – SUPAV
reconhece que é papel da SEC desenvolver estratégias para
integração e melhoria da qualidade da educação, prestando
atendimento aos municípios, de forma a assegurar uma distribuição
proporcional de responsabilidades, fortalecendo, assim, a
colaboração entre Estado e municípios. Nessa conjuntura, nasce o
Programa de Apoio a Educação Municipal – PROAM como um
instrumento articulador e incentivador para uma educação pública de

qualidade no Estado da Bahia. (BAHIA, 2007, p. 03).

Ao observar algumas das ações desenvolvidas pelo PROAM, se
percebe que elas convergem para o aspecto da gestão do Sistema Municipal
do Ensino e trazem consigo a necessidade de planejamento e organização do
mesmo. Neste momento, é fundamental que este processo ocorra com a
participação direta e efetiva dos diversos atores no município, como os
gestores municipais de educação e sua equipe técnica, os Conselhos
Municipais de Educação o espaço essencial para tal construção, bem como
dos cidadãos.
Como podemos observar a ação do Pacto pela Alfabetização na Idade
Certa foi avançando com a sua cobertura para os municípios gradativamente.
Isto implica concluir que a aproximação do Estado da Bahia com os seus
municípios, através das ações desenvolvidas pela Secretaria Estadual de
Educação, através do PROAM, reflete uma relação federativa de confiança
calcada nos resultados obtidos pelas políticas públicas, principalmente, se
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levarmos em consideração de que a participação dos municípios é por livre
adesão. Tais resultados trazem a ampliação das ações do Pacto para o ano de
2014:
Quadro 2 – Dados referentes à cobertura da ação do Pacto pela
Alfabetização
AÇÕES REALIZADAS

QUANTITATIVOS ALCANÇADOS

Ampliação do número de adesão

403

dos municípios ao Programa
Seleção de formadores estaduais

09

Capacitação de Formadores

30

Estaduais
Formação dos Coordenadores

391

Municipais do Pacto
Formação de Orientadores de

567

Estudos do 1° ano – 1ª Etapa
Formação de Professores

1.512

Orientadores de Estudos do 2°, 3°ano e
Classes Multisseriadas
Formação de Professores

146

alfabetizadores da Rede Estadual
Distribuição de materiais didáticos

16.590 Kits para professores

Distribuição de materiais didáticos

233.210 Kits para os alunos

Fonte: Programa de Apoio a Educação Municipal/SEC (2014).
Num outro fluxo de atuação a Secretaria Estadual de Educação e o
PROAM oferecem cursos e formações para a capacitação das equipes de
gestão das Secretarias Municipais de Educação, como se pode observar no
quadro abaixo:
Quadro 3 – Políticas públicas implementadas pelo Proam (2007-2011)
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PROJETOS

CARACTERIZAÇÃO

ABRANGÊNCIA

IMPLANTADOS
Projeto

de

Assessoramento

Assessoramento

e

285

à elaboração do PME, por meio municípios,

Elaboração de Plano de
Municipal

visitas

técnicas

e 1.015 técnicos das

de acompanhamento a distância à SME

Educação (PME).

com

diretamente

equipe técnica da secretaria envolvidos.
municipal de educação (SME).

Projeto

de

Assessoramento

Assessoramento

à elaboração

Reestruturação

da

de Reestruturação,

Secretarias

e
Lei

19 municípios,

de com

Regimento

50

técnicos

Interno e Memorial das SME, das

Municipais

SME

de por meio de visitas técnico- diretamente

Educação (PARES)

pedagógicas

e envolvidos.

acompanhamento a distância à
equipe técnica da secretaria
municipal de educação.
Projeto

de

Fortalecimento

Realização de oficinas de

dos formação

de

Conselhos Municipais municipais
de Educação (CME)

127 Conselhos

conselheiros Municipais

de

educação

e Educação,

de
com

acompanhamento aos CME nos participação de 512
municípios,

fortalecendo

a componentes.

atuação dos mesmos.
Programa

de

Trata-se de um programa

Formação Continuada de
para

formação

continuada

416 municípios

de com 4.179 cursistas

Gestores gestores escolares das redes da rede estadual e

escolares

estadual

e

municipais,

em 16.417 cursistas das

(PROGESTÃO)

parceria com o CONSED e redes municipais
MEC/FNDE.

Projeto

de Assessoramento aos municípios 414
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municípios

Monitoramento

e

na elaboração do diagnóstico

acompanhamento

da

educação

municipal

do Plano de Ações

execução das ações do PAR,

Articuladas (PAR)

em parceria com o ISP/UFBA

atendidos.

e

e FNDE/MEC, oportunizando
a captação de recursos e
adesão

a

programas

e

projetos do Governo Federal.
Fonte: Programa de Apoio a Educação Municipal/SEC (2011).
Ao tomar como referência as políticas públicas efetivadas pela
Secretaria de Educação através do PROAM, algumas conclusões diante da
construção da Agenda de políticas públicas proposta pelos governos do Partido
dos Trabalhadores na Bahia apontam para o fortalecimento das relações
federativas de colaboração.
Considerações Finais
A reconfiguração das forças políticas após o pleito eleitoral de 2007 na
Bahia foi fundamental para que houvesse uma mudança do perfil da agenda de
políticas públicas para a educação no Estado. Atores coletivos como a
UNDIME, a UNCME, a UPB, o Conselho Estadual de Educação, passaram
efetivamente, a dialogar e influenciar não só a construção da agenda de
políticas públicas como também a colaborar na efetivação dos Programas que
executam a agenda.
Ao avaliar os fatores que influenciaram na composição da agenda de
governo a partir do modelo de múltiplos fluxos de John Kingdon, tomando como
referência o terceiro fluxo composto pela dimensão política, observa-se que
houve uma conversão dos fatores, o que Kingdon chama de janela de
oportunidade, elevando a atuação colaborativa dos entes federados no âmbito
da educação no Estado da Bahia, para um lugar de destaque, com o “clima” ou
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“humor” nacional favoreceu a colaboração entre os entes federados União
(MEC), o Estado da Bahia (SECBA) e os municípios (SME) no alinhamento da
agenda e na efetivação das políticas públicas de educação.
As mudanças ocorridas no e, consequentemente, as modificações nos
postos estratégicos da gestão foram promovendo um ambiente propício para a
reconfiguração da agenda de governo e de suas prioridades. A chegada do
professor Osvaldo Barreto à Secretaria de Educação mostrou que sua intensa
capacidade de articulação e diálogo com as mais diversas forças políticas,
estabeleceu espaços de debate para a efetivação das políticas de educação.
No que diz respeito a atuação do PROAM há que se concluir que ele
ocupa papel fundamental na articulação das ações que se materializam em
políticas públicas demandadas pela agenda de agenda de políticas públicas do
governo no que diz respeito a efetivação do regime de colaboração entre os
entes federados, com um suporte mais amplo dedicado às relações
estabelecidas com os municípios.
O PROAM tem procurado garantir a convergência das políticas públicas
educacionais direcionadas para os municípios, o que certamente contribui para
o seu desenvolvimento, além de garantir uma capilaridade dialógica entre as
intenções do governo do Estado da Bahia, representas em sua agenda de
políticas públicas, sem invadir o espaço institucional dos demais entes
federados. O que vem garantindo tal processo de autonomia dos entes é a
pactuação das ações através de termos de compromisso por livre adesão dos
entes.
Por fim no que tange aos ganhos dos municípios podemos destacar
quatro aspectos: político, econômico, administrativo e pedagógico. O ganho
político está presente no fortalecimento da UPB como um ator capaz de
dialogar em nome dos municípios, bem como, a articulação direta entre os
prefeitos e o Secretário de Educação. O ganho econômico pode ser percebido
com os recursos financeiros que circularam através das bolsas de apoio a
qualificação profissional oferecidas pelo MEC. O administrativo está associado
ao processo de profissionalização da gestão das Secretarias Municipais de
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Educação por meio dos diversos cursos e formações oferecidas pelo PROAM
ao gestores e técnicos. O ganho pedagógico consiste na reestruturação dos
currículos municipais a partir da garantia dos direitos de aprendizagem, bem
como com as propostas didáticas da Alfabetização em Língua Portuguesa e
Matemática, propostas estas que geraram um impacto positivo nos resultados
de avaliações externas como o IDEB. Assim, a modificação do perfil na
construção da agenda de políticas públicas para educação no Estado da Bahia
concorreu para o seu desenvolvimento regional e local.
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PROCESSO DE ENVELHECIMENTO E SERVIÇO SOCIAL: A INSERÇÃO DO
IDOSO NO ENSINO SUPERIOR

Clarita Souza Baroni Silveira1
Cassia Engres Mocelin2
Eixo 1 – Estado e Políticas Educacionais

RESUMO
O avanço irreversível da idade em escala global tem suscitado cada vez mais discussões
acerca do processo de do envelhecimento populacional, bem como as implicações decorrentes
desse processo na sociedade atual, uma vez que com o avanço da idade se impoem novas
demandas que se apresentam no cotidiano de diversos profissionais, em especial destaque,
para o profissional de serviço social inserido nas diversas políticas públlicas. A política de
educação, mais especificamente no ensino superior, tem se deparado com a crescente busca
desses sujeitos pelo exercício pleno do direito à educação exigindo que os profissionais
envolvidos na gestão, implementação e execução dessa política atendam às reais
necessidades de inserção desses idosos no ensino superior. Faz-se necessário, desse modo,
compreender as diversas formas do modo de envelhecer, bem como o contexto onde esse
processo se desvela, tendo em vista que o trato com a questão do envelhecemento é
multifacetado e, por isso, multiprofissional. A revisão bibliográfica buscou problematizar a
inserção da população idosa no espaço universitário identificando o trato das políticas sociais
na efetivação e na garantia do direito ao acesso e à permanência do estudante idoso no ensino
superior. Por fim, buscou-se delinear quais as possíveis estratégias e caminhos enfrentados
por esses sujeitos no enfrentamento à questão do envelhecimento processo influenciado tanto
por fatores subjetivos como objetivos na produção e reprodução social. Pois pensar a inserção
de idosos na educação formal requer, necessariamente, a adequação das políticas no
atendimento à singularidade dessa população, principalmente, no que tange ao acesso e a
permanência do estudante idoso no ensino superior.
Palavras-chave: Idoso. Ensino Superior. Acesso. Permanência. Serviço Social.

O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO E O SERVIÇO SOCIAL
Diversos estudos demográficos preveem que a até o final da segunda
década deste século, o Brasil estará na sexta posição entre os países com
maior população idosa. Acrescente-se a isso o fato de que o aumento da
expectativa de vida não tem sido acompanhado por investimentos públicos, ou
1
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seja, envelhecer no Brasil não tem sido um processo favorável e muito menos
homogêneo.

Muito

longe

disso,

vivenciamos

diversos

modos

de

envelhecimento perpassados por negligências, abusos, violência, privações de
todas as naturezas, falta de acesso a bens e recursos mínimos para uma
velhice digna de quem carrega no rosto e nas mãos uma trajetória de vida
muitas vezes árdua e perene.
As condições em que se encontram os idosos é diretamente influenciada
pela sociedade capitalista na qual estão inseridos. Dito de outro modo, a
reprodução social da velhice também é a reprodução social do sistema
capitalista. Dito de outra forma, a maneira como as pessoas são reconhecidas
em nossa sociedade estrutura-se pela sua relação com o trabalho. Com a
velhice, a capacidade de produção e reprodução social acaba sendo
gravemente afetada pelas próprias alterações biológicas e fisiológicas impostas
a essa faixa etária, dessa forma não há como apreender o processo de
envelhecimento humano, sem levar em conta a sua inserção nas classes
sociais e as expressões da questão social como fruto desse conflito. Como
defende Prates (apud BRAVO & PEREIRA, 2002, p. 38):
[...] qualquer processo social é condicionado pelo contexto histórico
no qual se insere, pelas relações que se estabelecem no seu
movimento de constituição e materialização do projeto ético-político
que o fundamenta ou que é hegemônico, pois no seu
desenvolvimento de processos sociais [...] há sempre projetos em
disputa, afinal vivemos numa sociedade de classes.

Reconhecendo

essa

diversidade

de

condições

de

produção

e

reprodução de vida, a própria ONU faz um recorte etário para delimitar o que é
ser idoso ou pelo menos, para demarcar quando se inicia o processo de “ser
idoso” delimitando a idade de 60 anos para países em desenvolvimento e 65
anos, em países desenvolvidos. De acordo com Pessôa (2009, p. 63):
Estima-se que, em 2020, a população com mais de 60 anos no país,
deva chegar a 30,9 milhões de pessoas (13% do total) e a esperança
de vida, a 70,3 anos. Em relação ao Estado do Rio Grande do Sul [...]
a expectativa de vida da população com mais idade poderia chegar a
73,4 anos superando inclusive a média brasileira.
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E essa realidade parece ser irreversível e inegável. Resultado da
progressiva queda da taxa de fecundidade e, consequentemente, de natalidade
vivenciada nas últimas décadas aliada ao aumento da expectativa de vida, o
envelhecimento populacional tem sido um fenômeno social cada vez mais
visível na sociedade brasileira. Segundo dados de institutos de pesquisa, as
maiores proporções de idosos estão concentradas nas regiões sul e sudeste do
país, conforme pode ser observado na figura abaixo, a partir dos dados
extraídos da PNAD/IBGE (2016).

Fonte: IBGE/2015

Sendo assim, se faz indispensável considerar essa multiplicidade de
modos de se viver a velhice para se pensar em políticas de atenção ao idoso.
Não estamos falando de uma única forma de se sentir e viver a velhice
enquanto um processo linear e homogêneo, mas de uma multiplicidade de
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formas de se enfrentar cotidianamente as mudanças biológicas, psicológicas e
sociais que o avanço e o progresso da idade traz inevitavelmente a todos.
Isto é, a velhice irá trazer à tona toda a trajetória de desigualdades
vividas pelos trabalhadores ao longo de sua vida sendo o corolário de uma fase
“marcada pela perda da capacidade laboral para o trabalho formal e pelas
incapacidades físicas e mentais causadas não somente pelo avanço da idade,
mas também pelas condições de vida e trabalho ao longo do ciclo da vida”
(TEIXEIRA, 2009, p. 72).
Assim, se faz imperioso compreender esse processo sócio-histórico no
qual a velhice tem se processado. Ao passo em que se tem vivido mais, essa
longevidade tem implicado no investimento por novas demandas políticas
onde, como afirma Lobato (2007, p. 136):
As desigualdades sociais cada vez se acentuam mais em nosso país,
principalmente com a implementação de políticas de ajuste neoliberal,
nos últimos governos, que obrigam a redução dos gastos públicos,
gerando cortes significativos no financiamento das políticas sociais e
taxas de desemprego assustadoras.

É exatamente nesse estamento de classes na qual nossa sociedade
está firmada que irá ditar o processo de envelhecimento da população. Dessa
forma, o próprio processo de envelhecimento não pode ser descolado do seu
contexto, restando assim compreender o envelhecimento não como um
fenômeno dado, pronto, a-histórico, neutro ou pacífico, mas antes, como
resultado e resultante de um complexo conjunto de relações criado, recriado e
inserido num processo histórico tenso e conflituoso em que grupos, classes ou
frações de classe se confrontam e se digladiam na defesa de seus interesses
particulares (BRAVO & PEREIRA, 2002).
A velhice, como bem destaca Paulino (2006), assume o seu papel de
questão social quando exige que o Estado garanta condições mínimas de
sobrevivência sem as quais, por própria conta, essa população não teria
condições de fazê-lo com dignidade e autonomia. Muitos idosos, agora ao final
de sua trajetória produtiva, quando deveriam usufruir de suas conquistas da
aposentadoria deparam-se com a dura realidade - a de que a própria
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aposentadoria, conquistada a muito suor de sua vida, já não é mais suficiente
para garantir a própria vida. Os altos custos da velhice pesam sobre os mais
vulneráveis e muitos se veem impelidos a retornar ao mercado de trabalho para
garantir condições mínimas de sobrevivência, mesmo que isso signifique um
trabalho precarizado, informal e por isso mesmo, inseguro.
Outra característica dessa faixa etária é delineada pela feminilização da
velhice marcada, principalmente, por trajetórias de acesso restrito à educação
formal e, consequentemente, ao trabalho formal o que tem contribuído para a
demanda por serviços e benefícios da previdência social, tal como é o caso das
pensões por morte requeridas pelas viúvas. Outro traço que demarca o
processo de envelhecimento no Brasil é que a velhice tem se processado
principalmente no meio urbano demonstrando que o idoso frente às suas
necessidades sociais inerentes ao processo biológico consegue melhores
condições de acesso aos serviços de saúde, assistência social, lazer, entre
outros residindo nas cidades.
Dessa maneira, a pessoa idosa além da demanda por serviços nas
tradicionais políticas de saúde, previdência social e assistência social, dada a
sua longevidade e as implicações decorrentes dela, vem apresentando-se
paulatinamente como demandatária de serviços e programas nas políticas de
mobilidade, de habitação, de educação entre outras. Com isso, cada vez mais
se impinge o aprofundamento das questões que envolvem a produção e a
reprodução da velhice em nossa sociedade que, como colocado por Paiva
(2014, p. 146),
[...] o envelhecimento das populações, associado aos sistemas de
proteção social, a exemplo da política previdenciária, impõe a
‘reestruturação’ de modelos organizados a partir da expansão de
postos de trabalho e da brevidade do período da aposentadoria.

A postura política assumida pelo serviço social compreende que a causa
das desigualdades sociais tem sua raiz no modo de produção capitalista que
socializa a produção da riqueza ao passo que concentra o seu usufruto e é
exatamente nessa perspectiva que se caracteriza e perpetua a dominação da
classe que Antunes (2002) vai chamar de “classe que vive do trabalho” que é
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expropriada dos meios de produção social concentrados nas mãos dos
capitalistas. No dizer de Faleiros (1999, p. 47):
No capitalismo, as relações de trabalho/ assalariamento condicionam,
de forma mais ou menos determinante, a inserção dos sujeitos no
processo de educação, nos serviços de saúde, nos tipos de
habitação, de vestir, de alimentar e de ver o mundo, ou seja, com
menores rendimentos menores são as chances de vida.

Uma vez que o objeto da intervenção sobre o qual incide a ação do
profissional de serviço social é a questão social, cabe aqui situá-la brevemente.
A partir da perspectiva teórica marxista assumida pela categoria profissional, o
modo de produção capitalista, que tem em seu bojo a inerente e necessária
contradição entre capital e trabalho, é a engrenagem na qual se sustenta a
questão social ao passo em que, como bem coloca Machado (1999, p. 43):
Como toda categoria arrancada do real, nós não vemos a questão
social, vemos suas expressões: o desemprego, o analfabetismo, a
fome, a favela, a falta de leitos em hospitais, a violência, a
inadimplência, etc. Assim é que, a questão social só se nos apresenta
nas suas objetivações, em concretos que sintetizam as
determinações prioritárias do capital sobre o trabalho, onde o objetivo
é acumular capital e não garantir condições de vida para toda a
população.

Assim, a refração da questão social nos faz depararmos com inúmeras
situações vividas na cotidianidade do envelhecimento: falta de acesso aos
serviços de saúde, dificuldades de aquisição de medicamentos de uso
contínuo, doenças, desrespeito, variadas formas de violência, renda da
aposentadoria

insuficiente

para

garantir

condições

mínimas

de

vida,

preconceito, habitações precárias, insegurança alimentar, analfabetismo, enfim,
muitas são as formas de violação de direitos que a população idosa está
exposta na lógica do capital. Além dessas conhecidas demandas que se
apresentam diariamente à intervenção do assistente social, outra refração vem
crescendo paulatinamente e demandando respostas desses profissionais: o
direito à educação.

623

O IDOSO E O DIREITO À EDUCAÇÃO
A Política Nacional do Idoso no trato com a questão do direito à
educação reconhece de forma bastante insipiente a pessoa idosa como sujeito
a quem se destina o direito de acesso ao ensino público regular, não obstante,
o reconhece como objeto de estudo incluindo, por exemplo, as disciplinas de
gerontologia e geriatria nos currículos, adequando currículos mínimos, em
diferentes níveis de ensino formal tratando do processo de envelhecimento
como forma a eliminar preconceitos e a produzir conhecimentos sobre o tema
(BRASIL, 1994).
O Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003) irá reforçar o acesso à educação
como direito social a essa parcela da população destacando a necessidade da
criação de oportunidades de acesso à educação, visto que muitos não
usufruíram ou não tiveram condições de usufruir desse direito em idade
considerada socialmente como adequada, mas restringindo à mera adequação
de material didático, metodologias e currículos (considerando as restrições
biológicas, físicas e cognitivas que o avanço da idade acarreta). Cabe aqui
ressaltar que diante dessa perspectiva, muitos cursos foram criados e
oferecidos à população idosa na perspectiva de (re) integração dessa
população muito mais como estratégia simplista de evitar o isolamento social
como é o caso das Universidades Abertas à Terceira Idade.
Assim, o acesso ao ensino formal superior pelos idosos não é
contemplado como uma possibilidade concreta pela legislação vigente. A
inserção do idoso no contexto da educação superior coloca novos desafios
para além da mera adequação curricular, mas impõe o trato da questão da
velhice em suas refrações de modo mais crítico. Como retrata Teixeira (2009,
p. 69):
As determinações da problemática social do envelhecimento dos
trabalhadores continuam se reproduzindo em escala ampliada, pelas
novas formas de exploração, pelas precariedades no trabalho e pelo
desmonte da proteção social, historicamente construída em resposta
às mazelas sociais [...]
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A Constituição Federal de 1988 consolidou e efetivou a expansão das
políticas sociais no Brasil buscando a materialidade dos direitos sociais dando
amplo sentido à área da seguridade social, trazendo como uma inovação o
papel condutor e a responsabilização do Estado na efetivação desse sistema
de proteção social. O direito à educação figura com prioridade no rol dos
direitos sociais na Carta Constitucional em seu artigo 6º. Reforçado, ainda, pelo
artigo 205, a educação aparece como direito universal assegurado como dever
do Estado e da família, devendo ser “promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”
(BRASIL, 1988).
Enquanto direito social inscrito na Constituição como direito de todos e,
portanto, dever do Estado e, destarte o seu caráter universal e gratuito, a
educação ainda carrega o traço de uma política elitizada e desigual. Nessa
perspectiva, a efetivação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, cuja
importância adquiriu status de pilar da educação, reconhece que as
disparidades sociais impactam negativamente no acesso a esse direito
assegurando, para tanto, que “o ensino será ministrado com base nos
seguintes princípios: I - igualdade de condições para o acesso e permanência
na escola” (BRASIL, 1996).
Visto como capital intelectual, a educação, historicamente, foi tida como
privilégio elitista na sociedade brasileira consubstanciada pelo afunilado
acesso das camadas populares aos níveis mais elevados de ensino
demonstrando com isso que, apesar das intenções preconizadas pelos
dispositivos legais, a realidade demonstrava ser mais perversa e excludente.
Ao lado da distribuição de renda, a educação é vista por Gomes e Pereira
(2005) como outro fator de desigualdade, tendo forte impacto na perpetuação
do ciclo de pobreza entre gerações. Como bem coloca Queiroz (apud SOUSA
e SOUSA, 2006, p. 5)
Numa sociedade em que um número elevado de crianças ingressa na
escola, mas que uma parte bem menor chega a fazer um curso
superior, aqueles que se mantêm na escola, com todo o esforço que
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isso implica, consideram que é através dos estudos que se pode
chegar a conquistar um lugar na sociedade.

Com o crescente processo de envelhecimento da população, a partir da
década

de

1970

acompanhou-se

o

crescimento

dos programas de

Universidade Aberta para a Terceira Idade, com objetivo específico de
proporcionar maior integração do idoso em atividades físicas e culturais entre
outras. Entretanto, esses programas estavam mais voltados à inclusão dos
idosos em espaços de troca de experiência do que propriamente expressavam
uma real preocupação em ampliar a formação profissional de idosos, tendo
assim a universidade um papel de agregadora de idosos.
Contudo, com a inversão da dinâmica demográfica onde o quantitativo
da população idosa está atingindo níveis comparados à da população jovem,
sabe-se que não é imprescindível apenas garantir formas de acesso ao ensino
superior, mas também do que hoje se convencionou chamar de permanência.
Ainda não existem significativos estudos ou pesquisas que abordem esse
tema, mas constata-se cada vez mais a presença de idosos no mundo
acadêmico.
Reconhecendo a situação peculiar decorrente do avanço da idade, o
Estatuto do Idoso vem delinear que o direito à educação deve levar em
consideração as peculiaridades dessa parcela da população visando, dessa
maneira, garantir a criação de oportunidades de acesso ao idoso em
programas

educacionais.

A

necessária

criação

de

mecanismos

que

garantissem a minimização das desigualdades sociais na busca pela
democratização da educação coaduna com o princípio da equidade de acesso
às condições básicas para a permanência do estudante no ensino superior. A
Política de Assistência Estudantil, dessa forma, foi incorporada à perspectiva
de direito e justiça social apresentando-se como estratégia fundamental na
incorporação de populações anteriormente excluídas do processo educativo,
democratizando, por sua vez, a permanência no ensino superior.
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DO ACESSO À PERMANÊNCIA DO IDOSO NO ENSINO SUPERIOR

Comprometida, dessa forma, com a viabilidade do acesso e a garantia
da permanência, o Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) tem foco
na ampliação das condições de permanência na universidade dos alunos que
se encontram em situação de vulnerabilidade social, devendo, para tanto,
desenvolver ações nas áreas consideradas estratégicas tais como, moradia
estudantil, alimentação, transporte, atenção à saúde, entre outras (BRASIL,
2010) levando em consideração “a necessidade de viabilizar a igualdade de
oportunidades, contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico e agir,
preventivamente, nas situações de repetência e evasão decorrentes da
insuficiência de condições financeiras” (art. 3º, § 1º).
Entretanto, apesar de sua inegável relevância para o acesso e
permanência dos estudantes no ensino superior, o PNAES vem centrar sua
finalidade em “ampliar as condições de permanência dos jovens na educação
superior pública federal” (BRASIL, 2010). Ora, se estamos vivenciando um
aumento populacional de pessoas idosas em nossa sociedade participando
ativamente de espaços socio-ocupacionais e isso se reflete também no
aumento evidenciado de idosos acessando o ensino superior, não se pode
conceber que a assistência estudantil ignore a alteração no perfil de
estudantes ingressantes nas universidades públicas.
Se por um lado a Política de Assistência Estudantil busca contribuir para
a promoção da inclusão social pela educação, por outro ela enfatiza que a
democratização das condições de permanência estão voltadas com prioridade
para jovens que acessam a educação pública superior ressaltando mais uma
vez o preconceito vivido diuturnamente pelo(a) velho(a) trabalhador(a) que, por
não ter conseguido acessar o seu direito à educação na idade estipulada pelo
Estado como adequada, agora vive o preconceito por ser considerado
“velho(a) demais” para ocupar uma vaga na universidade.
Constata-se que, para além das iniciativas difundidas a partir da década
de 1970, com a criação das Universidades Abertas à Terceira Idade, não se
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cristalizaram políticas voltadas à real inserção do idoso no ensino superior,
visto como sujeito de direitos. Como pontua Oliveira et al. (2016):
Assim, se em períodos anteriores esse indivíduo teve dificuldades
para ampliar sua formação em termos de educação formal, por
diferentes motivos, sua (re)inserção no sistema educacional hoje é
um dos grandes desafios do século XXI, especialmente para as
políticas públicas do Ensino Superior.

A inserção do idoso na educação formal, no caso específico aqui no
ensino superior, requer necessariamente a adequação das políticas públicas
às singularidades dessa população, principalmente no que tange ao acesso e a
permanência do estudante idoso no ensino superior. Faz-se cada vez mais
premente pensar e problematizar o acesso e a permanência no ensino superior
superando o estigma de que idoso não possui potencialidades.
É preciso, antes de tudo, compreender o contexto no qual estes sujeitos
estão inseridos, suas trajetórias de vida marcada por rupturas e continuidades,
processos de fragilização e fortalecimento, que sustentam o dizer de Faleiros
(1999, p. 91), pois é
No momento em que as pessoas se descapitalizam, se fragilizam,
chegam ao Serviço Social em sua trajetória. O objetivo, então, é o
fortalecimento do sujeito, a mudança da relação, para fortalecê-lo e
recapitalizá-lo [...] vendo a relação daquela questão com as forças
sociais no processo de fragilização de perda de patrimônio do sujeito.

Desse modo, cabe ao assistente social intervir para criar condições que
busquem a autonomia, a integração e a participação efetiva do idoso na
sociedade. Isso somente será possível por meio de um exercício profissional
que não perca de foco que assegurar os direitos sociais da pessoa idosa,
considerando suas fragilidades e potencialidades frente ao próprio fenômeno
do envelhecimento sem esquecer o contexto no qual se produz e reproduz a
velhice, consiste em seu grande desafio.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O indelével processo de envelhecimento da população demanda a
implementação de mecanismos de proteção social que atendam às demandas
específicas desse segmento, compreendendo o processo de envelhecimento
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como um fenômeno complexo e não linear, onde as refrações da questão
social se visualizam nas trajetórias de vida desses idosos.
É preciso levar em conta que a velhice não se processa de maneira
homogênea, isto é, nem todos os idosos vivenciam a velhice de maneira
autônoma, independente e bem sucedida profissionalmente. A velhice, assim,
não pode ser encarada de maneira ingênua como sendo o corolário de uma
trajetória bem sucedida, mas muito antes afeta aos revezes decorrentes das
lutas de classes inerentes à sociedade capitalista.
Desse modo, é necessário compreender o campo de embate onde se
produz e reproduz o processo de envelhecimento na política de educação
superior, para compreender mais profundamente as refrações da questão
social dotando o profissional de competência para dar respostas qualificadas à
demanda que se apresenta.
Para além da qualidade de vida, o envelhecimento populacional vem
demandando respostas efetivas do Estado e da sociedade. Entre essas
demandas,

podemos

destacar

o

acesso

ao

ensino

superior

como

materialização do direito à educação que requer um olhar diferenciado desse
segmento da população pelos profissionais diretamente envolvidos, como é o
caso do assistente social.
É preciso estar atento às necessidades e desafios impostos por esses
usuários, identificando seus processos de fragilização e fortalecimento inscritos
em suas trajetórias de vida, garantindo condições de vida e buscando
respostas efetivas a esse segmento que vem se avolumando de forma
acelerada. Não vida abstrata, mas vida concreta. Vida que pode ser vivida e
sentida em cada linha de expressão impressa pelo tempo. Tempo esse que é
fugaz e, por isso, se impõe o urgente desafio ao serviço social. É aqui se
destaca o compromisso ético-político do serviço social cuja sustentação está
em garantir direitos e proteção à pessoa idosa, pois garantir direitos é
emancipar sujeitos.

629

REFERÊNCIAS
ANTUNES, R. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a
centralidade no mundo do trabalho. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2002.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 1988.
_______. Ministério da Educação. Decreto nº 7.234/ 2010. Programa Nacional
de Assistência Estudantil. Brasília: DF, 2010.
_______. Ministério da educação. Lei nº 9.394/1996. Lei de Diretrizes e
Bases da Educação. Brasília: DF, 1996.
_______. Ministério da previdência e assistência social. Lei nº 10.741/ 2003.
Estatuto do Idoso. Brasília: DF, 2003.
_______. Ministério da previdência e assistência social. Lei nº 8.842/ 1994.
Política Nacional do Idoso. Brasília: DF, 1994.
BRAVO, M.I.S. PEREIRA, P.A.P. (orgs). Política Social e Democracia. 2. ed.
São Paulo: Cortez, Rio de Janeiro: UERJ, 2002.
FALEIROS, V.P. Estratégias em Serviço Social. 2. ed. São Paulo: Cortez,
1999.
IBGE. Pesquisa nacional por amostra de domicílios: síntese de indicadores
2015/
IBGE, Coordenação de Trabalho e Rendimento. - Rio de Janeiro: IBGE,
2016.
LOBATO, A.T.G. Serviço social e envelhecimento: perspectivas de
trabalho do assistente social na área da saúde. In.: BRAVO, M.I. (et al.)
Saúde e serviço social. 3. ed. São Paulo: Cortez; Rio de Janeiro: UERJ, 2007,
p. 135-149.
MACHADO, E.M. Questão Social: Objeto do Serviço Social? Serviço Social
em Revista. Londrina: UEL, v. 2, n. 2, p. 39-47, jul/dez 1999.

630

OLIVEIRA, L.L. de. SARRAIPO, M.A.S. RAYMUNDO, R.S. et al. A presença
do idoso no ensino superior brasileiro e os rumos dos modelos de ensino
aprendizagem. Revista Perspectivas do Desenvolvimento: um enfoque
multidimensional. v. 4, n. 5, agosto/ 2016.
PAIVA, S.O.C. e. Envelhecimento, saúde e trabalho no tempo do capital. 1.
ed. São Paulo: Cortez, 2014.
PAULINO, L.F. O fenômeno de envelhecimento populacional no Brasil e a
participação do Serviço Social. Acessado em 07/02/2017 disponível em
http://www.maxwell.vrac.pucrio.br/13799/13799.PDFXXvmi=oTmgJ1w52EhKhx
MjhOCAq8dmdVH6G8V53jmMkUSnza8R8VbpKN1bWezbbghRpexsxkfTf8hPjq
HrmTR7ITjF8SQka9cBnb4VvkPMt8DNzlfVf84x2oEbivvsGJ44U91rtRex1SLAe2
wtaCsc18njFUNlESqz2s1wkgvm9hWnkuSu8mI9u7ta2iwGbxgeqhLMxi9IB76VD
0qLmaUShp4kIB2TAi91AVO9exRP5ZLIZdumnpgGQl1zx4txmDAxzo8O
PESSÔA, E.M. Contextualização do envelhecimento e suas configurações
contemporâneas. In.: GOERCK, C. et al. (orgs). Múltiplas faces da questão
social: o objeto de trabalho do assistente social. Porto Alegre: FAith, 2009.
SOUSA, L.M. de. SOUSA, S.M.G. Jovens universitários de baixa renda e a
busca pela inclusão social via universidade. Revista Pesquisa e Práticas
Profissionais, v. 1, n. 2, São João Del Rei, dez/2006.
TEIXEIRA, S.M. Envelhecimento do trabalhador e as tendências das
formas de proteção social na sociedade brasileira. Argumentum, Vitória, v.
1, n. 1, p. 63-77, jul/dez. 2009.

631

DIRETRIZES CURRICULARES MUNICIPAIS: ANÁLISE DAS POLÍTICAS
PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍCIO DE SANTA MARIA-RS
Guilherme da Silva Kieling1
Daiane Lanes de Souza2
Marilene Gabriel Dalla Corte3
Eixo 2 - Gestão da Educação Básica e Superior

RESUMO
Este trabalho é um produto de uma pesquisa realizada no curso de Especialização em Gestão
Educacional da Universidade Federal de Santa Maria em conjunto com um projeto de pesquisa
do Observatório da Educação (OBEDUC/CAPES), desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa
Elos/Cnpq. Objetiva analisar as políticas públicas para a Educação Infantil no município de
Santa Maria – RS e inter-relações com a Emenda Constitucional nº 59/2009, a Lei nº
12.796/2013 e a Resolução CMESM nº 30, de 21 de novembro de 2011. Trata-se de uma
pesquisa de caráter qualitativo, tendo como principais dados fruto das análises documentais da
Constituição Federal de 1988, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394 de
1996, Plano Nacional de Educação 2014 – 2024, Lei nº 12.796 de 2013, Resolução CNE nº 09
de 2009 e Resolução CMESM nº 30 de 2011, entre outros. Concluímos que nos documentos
legais está regulamentado que é dever do Estado garantir a oferta de Educação Infantil pública,
gratuita e de qualidade sem requisito de seleção, entretanto é competência específica do
município a gestão da primeira etapa da Educação Básica no que diz respeito a oferta e
respectivas responsabilidades. Nessa perspectiva, as vagas em creches e pré-escolas devem
ser oferecidas em instituições próximas às residências das crianças, o que é o caso do direito
ao acesso, ou seja, não basta apenas o poder púbico ofertar vagas; tem de qualificar esta
oferta pelas condições de acesso, entre elas, localização das escolas, boa infraestrutura, bons
recursos físicos, materiais e humanos, entre outros aspectos tão necessários e importantes à
Educação Infantil.
Palavras-chave: Educação Infantil. Políticas Públicas. Sistema Municipal de Ensino.

INTRODUÇÃO
Santa Maria possui seu próprio Sistema Municipal de Ensino (SME) e,
nesse sentido, está representada pelos órgãos que compõem esse Sistema,
com o Conselho Municipal de Educação (CME) que tem função propositiva,
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632

consultiva, deliberativa, normativa, de mobilização e controle social no que diz
respeito às políticas públicas educacionais; a Secretaria Municipal de
Educação que, sobretudo, está envolvida com a execução das políticas para a
educação, além de organizar, administrar, supervisionar, controlar e avaliar a
ação municipal no campo da educação e as escolas municipais (de educação
infantil e de ensino fundamental) e privadas (de educação infantil) que fazem
parte do conjunto desse sistema.
Assim sendo, este trabalho objetiva analisar as políticas públicas para a
Educação Infantil no município de Santa Maria – RS e inter-relações com a
Emenda Constitucional nº 59/2009, a Lei nº 12.796/2013 e a Resolução
CMESM nº 30, de 21 de novembro de 2011. Constitui-se uma pesquisa de
caráter qualitativo (TRIVINÕS, 1987), com base em estudo bibliográfico e na
análise documental (GIL, 2008).
A noção de Sistemas de Ensino a partir da Constituição Federal de
1988, e de acordo com o Parecer nº 30/00 do Conselho Nacional de Educação
(CNE), reconhece o Brasil como uma República Federativa formada pela união
indissolúvel dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal (PEREIRA &
LEITE, 2016). Ou seja, o reconhecimento de que o Brasil é formado pela união
dos Estados, Municípios e do Distrito Federal se dá pela prática de colaboração
entre essas “engrenagens” de forma como trata Saviani (2014, p. 4): “[...]
‘Sistema’ é a unidade de vários elementos intencionalmente reunidos de modo
que forme um conjunto coerente e operante”.
E com o município de Santa Maria não é diferente, o regime de
colaboração com o Estado do RS e a União é realidade. Com essa autonomia,
o município conta com seus componentes, como já destacados anteriormente,
mas nessa conjuntura o Conselho Municipal de Educação teve como proposta,
da Secretaria de Município da Educação (SMED) e respectivas Escolas
Municipais de Educação Infantil (EMEIs), a construção das Diretrizes
Curriculares Municipais para a Educação Infantil (DCMEI) desde 2005. Assim
sendo, em 21 de novembro de 2011 foram lançadas as DCMEI de Santa Maria,
via Resolução CMESM nº 30, oriundas de um documento preliminar produzido
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pela SMED (SANTA MARIA, 2011a), em parceria com as Escolas Municipais
de Santa Maria, o qual trata de aspectos relacionados a Educação Infantil (EI)
e ao Ensino Fundamental (EF).
Desse documento preliminar, surgiram as DCMEI que objetivam “[...] a
articulação

do

processo

de

organização

da

Educação

Básica,

a

[re]estruturação dos projetos político pedagógicos das escolas, bem como a
adequação e o cumprimento da legislação educacional” (SANTA MARIA,
2011b, p. 1). Trazem como função uma orientação curricular para as escolas
que integram o Sistema Municipal de Ensino de Santa Maria (públicas e
privadas), considerando a legislação educacional vigente e pertinente a esta
etapa da Educação Básica, assim como as características do contexto do
município. Essa política “[...] contribui para a consolidação da educação de
qualidade com base numa concepção de educação, de currículo, de dimensões
educativas, de princípios educacionais, de estrutura e do funcionamento destas
escolas” (SANTA MARIA, 2011b, p. 1).
Este documento expressa, portanto, uma concepção de educação, de
currículo,

dimensões

educativas,

princípios

educacionais,

estrutura

e

funcionamento da rede ensino para o município de Santa Maria. Contudo, não
objetiva cercear a autonomia de cada escola na construção do seu currículo,
mas, sobretudo, ser um instrumento norteador ao processo de reflexão e [re]
significação do papel social e educativo da escola, em especial como espaço
público de cultura viva (SANTA MARIA, 2011a, p. 5).
UM OLHAR SOBRE AS DIRETRIZES CURRICULARES MUNICIPAIS DE
SANTA MARIA - RS
As Diretrizes Curriculares para a Educação Municipal de Santa Maria
(DCMEI) de Santa Maria apresentam-se como política pública de orientação
para as escolas municipais, na expectativa de consolidar uma educação de
qualidade para a Educação Infantil em interlocução com as demais etapas e
modalidades de ensino da Educação Básica.
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No documento preliminar das DCMEI, incluindo dados e proposta de
diretrizes para a Educação Infantil e para o Ensino Fundamental, na primeira
parte, encontramos uma breve apresentação do município no ano de 2011,
sendo que a visão da Secretaria Municipal de Educação constituía-se em “[...]
ser

referência

no

Brasil

pela

qualidade

dos

serviços

educacionais,

transparência, competência e compromisso com a gestão pública, bem como
por ações inovadoras e articuladas” (SANTA MARIA, 2011a). Como missão
encontramos a proposição de: “Qualificar e consolidar a Educação Pública no
município de Santa Maria/RS e região, através da excelência da visão
sistêmica e articulada as políticas de gestão, de desenvolvimento profissional e
de processos educacionais” (SANTA MARIA, 2011a, p. 17).
Assim, com o passar dos tempos e com a demanda alterada na zona
rural do município, surgiram as Escolas Núcleos. A nuclearização consistiu em
centralizar em uma escola rural o ensino de determinada região, com
condições de atender e receber, através de transporte escolar, alunos oriundos
de outras escolas rurais multisseriadas. Registrou‐se, também, a criação do
Conselho Municipal de Educação em Santa Maria (CMESM) pela Lei Municipal
nº 3.168, de 14 de novembro de 1989, com a finalidade de normatizar a
educação no Município e estabelecer uma política educacional. Também foi
implantado como um órgão administrativamente autônomo, de caráter
consultivo, normativo, deliberativo e fiscalizador acerca dos temas que forem
de sua competência, emitindo pareceres sobre assuntos educacionais, como
ativação e desativação de escolas.
Em 1997, com a Lei Municipal nº 4.123, de 22 de dezembro, criou o
Sistema Municipal de Ensino de Santa Maria, composto de Secretaria de
Município da Educação, Conselho Municipal de Educação, Escolas Municipais
do Ensino Fundamental, Instituições de Educação Infantil mantidas pelo Poder
Público

Municipal

e

pela

iniciativa

privada

e

Escolas

de

Ensino

Profissionalizante da Rede Municipal, como já apresentado anteriormente.
Adiante, o sistema do município passa a desenvolver ações promovendo a
inclusão, buscando nas escolas uma série de condições que facilitem a
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resposta da diversidade, atitudes de aceitação e valorização das diferenças
(SANTA MARIA, 2011a, p. 19).
Além do processo histórico da educação em SM, o documento preliminar
das Diretrizes se refere a historicidade das próprias DCMEIs. Como enfatizado
anteriormente, nosso foco está nas diretrizes para a Educação Infantil. Nessa
ótica, constatamos que o documento trata da infância cidadã e do direito à
educação de 0 a 5 anos que reflete os princípios necessários ao
desenvolvimento

infantil,

a

importância

da

educação

para

este

desenvolvimento, bem como a ação dos educadores nele envolvidos. Nesse
sentido,
[...] o trabalho resultou no entendimento do que seja Educação Infantil
e seu currículo e na definição de conteúdos, enfatizando a construção
de cidadania, o cuidar pedagógico e educar e a orientação sobre a
ludicidade como princípio educativo. Apresenta também as ordens de
conhecimento e aspectos da vida cidadã. (SANTA MARIA, 2011a, p.
25).

Como base, esses princípios norteiam a educação municipal, em
completude com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil
(BRASIL, 2009), que apresenta em seu Artigo 4º as considerações sobre as
crianças no currículo da EI e suas construções do convívio social, como
sujeitos históricos de direitos, que questionam e constroem sentidos sobre a
natureza e a sociedade, produzindo cultura. Já a Emenda Constitucional (EC)
nº 59/2009, define que
[...] o direito à educação inclui, também, a exigência de qualidade e o
respeito às necessidades da criança em cada fase do seu
desenvolvimento, como o direito à brincadeira, à atenção individual,
ao aconchego e ao afeto, ao desenvolvimento da sociabilidade, assim
como o direito à aprendizagem e ao conhecimento (CAMPOS, 2010,
p.13).

Bem como trata o documento preliminar da DCMEI, que concebe a
criança “[...] enquanto ser situado historicamente num grupo sociocultural,
sujeito social, cujas definições vêm evoluindo, à medida que evoluem as
formas de organização social” (SANTA MARIA, 2011a, p. 123).
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Considerando o currículo para a EI, as DCMEI trazem como base da
ação educativa a formação e autonomia das crianças, bem como está descrito
pelas Diretrizes Municipais em seu Art. 6º (SANTA MARIA, 2011b, p. 3):
I – Construção da Identidade e Autonomia Pessoal – refere‐se ao
conhecimento de si mesmo e à construção da própria identidade, em
interação com o ambiente sobre qual a criança pode intervir,
mediante o conhecimento de seu próprio corpo e da descoberta de
suas possibilidades e limitações.
II – Descoberta dos Meios Físicos, Sociais e Culturais – refere‐se
ao conhecimento de elementos, espaços, condições e diversidade de
formas para explicar e representar o mundo social e natural. São
situações e relações que constituem o contexto da criança e incidem
em seu desenvolvimento.
III – Linguagem, Comunicação e Representação – abrange as
diferentes linguagens que relacionam o indivíduo ao ambiente e seus
códigos. Estas linguagens são consideradas a partir da tripla função:
lúdico‐criativa, comunicativa e representativa.

De fato, as DCMEI comtemplam em seu texto as ideias do documento
preliminar intitulado Diretrizes Curriculares para a Educação Municipal de
Santa Maria, quanto das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil, com relação ao currículo para a Educação Infantil, no que diz respeito a
valorizar a criança em sua capacidade, em suas relações sociais, culturais. No
Artigo 3º da Resolução 05/2009 (BRASIL, 2009), consta:
O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de
práticas que buscam articular as experiências e os saberes das
crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio
cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a
promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de
idade. (BRASIL, 2009).

Assim sendo, os avanços em concepções das DCMEIs de Santa Maria
para as DCNEIs é que se preze os valores mais justos para uma construção de
sociedade melhor, que seja justa e democrática. Pensando nisso, uma
sociedade mais justa e democrática, se concretiza na busca de uma sociedade
sem desigualdades sociais.
Didonet (2010, p. 25) explica o currículo e a definição de Educação
Infantil considerando as concepções da EC nº 59/2009, expressas em três

637

palavras que traduzem o conceito de EI. A primeira expressão denominada
“aspectos” refere-se aos aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, mas
não de maneira separada quando denominadas como “áreas”, mas sim um
conjunto inteiro quando se olha para a criança, olhar o todo, pois sua
personalidade está associada a todo e qualquer conteúdo, interação ou
atividade feita. A segunda expressão é “desenvolvimento”, não como um
segmento linear, nem sequencial, nem positivista da expressão (DAHLBERG;
MOSS; PENCE, 2003)1, mas como uma formação integral dos processos
educativos da criança em seu desenvolvimento. E a última expressão “integral”
é associada ao desenvolvimento, garantindo a todos os aspectos referidos
anteriormente um equilíbrio entre eles, interligando todas as formas de
linguagens desenvolvidas pelas crianças.
Uma alteração que foi pensada para o documento das Diretrizes
Municipais de SM é os conhecimentos, saberes e aprendizagens, estão sendo
didatizados e elencados na Creche e Pré-escola, através das dimensões
norteadoras para a Educação Infantil. Mas que esses conhecimentos sejam
ensinados e trabalhados em rede, entrelaçados nos diferentes tempos e
espaços não perdendo suas especificidades (SANTA MARIA, 2011a). Para
melhor exemplificar, abaixo consta um mapa conceitual do documento
preliminar das DCEMs:
Figura 1: Dimensões norteadoras para a Educação Infantil – DCEMs Santa
Maria – RS, documento preliminar.

1

Essa argumentação é desenvolvida por Dahlberg, Moss e Pence em Qualidade na educação
da primeira infância: perspectivas pós-modernas (2003).
638

Fonte: Documento Preliminar das Diretrizes Curriculares para Educação Municipal –
SMED/Santa Maria - RS.

Ainda neste mapa se pode modificá-lo, pois o sujeito, no caso a criança,
está em um universo das múltiplas linguagens (MALAGUZZI, 1994), nas quais
todas as escolas deveriam estar trabalhando esses quesitos. As crianças são
naturalmente curiosas, espertas e criativas. Algumas estranham um pouquinho
no começo, mas, depois do carinho e do aconchego dos professores, logo
estão ávidas por aprender e experimentar o mundo com o corpo inteiro, com
todas as linguagens possíveis (MELLO, 2011).
O Artigo 8º da Resolução nº 05/2009 (BRASIL, 2009) apresenta como
dimensões norteadoras que apontam
[...] a proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve
ter como objetivo garantir à criança acesso a processos de
apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e
aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à
proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade,
à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças.
(BRASIL, 2009, p. 2).

Para que seja uma proposta que aponte para o lado certo dos processos
de desenvolvimento e construção de conhecimento, como ressalta o Artigo 8º,
é propicio que os gestores, bem como professores, tenham uma organização
metodológica e didática que lhes permita a articulação dos saberes, mediado
por um planejamento consistente que tenham múltiplas ligações, abordando
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temas, na qual tenham confrontos de ideias para o levantamento de um tema
que integrem as aprendizagens das crianças (BARBOSA, 2013).
Na perspectiva de Didonet (2010, p. 25), em relação a EC nº 59
(BRASIL, 2009), na qual “[...] situa a educação infantil no conjunto da educação
que constitui a base de formação da pessoa, o que lhe dá um estatuto de
importância fundamental, ainda mais por ser a primeira etapa, isto é, aquela
sobre a qual as duas seguintes se constroem”. De fato, a criança precisa
desses conjuntos de fatores que interferem nas produções das crianças em
seu desenvolvimento físico, intelectual, etc.
As DCMEI trazem ainda no Artigo 4º, as dimensões norteadoras para a
organização curricular da educação básica:
I – Desenvolvimento das diferentes linguagens e seus códigos: é
nas relações com outras pessoas e na interação com outras culturas
que se constitui a identidade pessoal e social. Por meio de um
currículo plural a escola pode oportunizar o desenvolvimento das
diferentes formas de linguagens; isto significa explorar e promover o
encontro dos sujeitos com essas formas de compreensão e
expressão de vida.
II – Respeito às Fases do Desenvolvimento Humano: o
desenvolvimento humano está relacionado à evolução do ciclo vital,
que acontece nos níveis afetivo, cognitivo, psicossocial, físico, moral
e espiritual. Essa evolução não é determinada apenas por processos
de maturação biológica, mas, também, pelo meio, envolvendo a
cultura, a sociedade, as práticas e as relações intra e interpessoais,
as quais são fator de máxima importância no desenvolvimento
humano.
III – Construção da Autonomia: a autonomia constitui‐se em
princípio orientador das práticas pedagógicas e da construção e da
implementação do projeto político pedagógico da escola. É a
capacidade a ser desenvolvida pelos integrantes da comunidade
escolar, para que possam refletir, participar e assumir
responsabilidades, valorizando as relações interpessoais que
estabelecem entre si e com o conhecimento que constroem. [...] O
currículo escolar deve considerar os fatores sociais, culturais e a
história de cada aluno, oferecendo diferentes oportunidades de
aprendizagem, respeitando as identidades e saberes, assegurando
condições de aprendizagem da autonomia a todos.
IV – Respeito à diversidade: a diversidade envolve múltiplas formas
de perceber, de conviver, de expressar‐se e agir no mundo. Somos,
ao mesmo tempo, semelhantes como seres humanos, mas diferentes
quanto à forma de constituição e contribuição das diversas culturas
ao longo da história da humanidade. [...] A educação escolar,
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considerando a diversidade como elemento fundamental para
processo de ensino e aprendizagem, necessita atender as
singularidades, em especial os educandos, no sentido de analisar as
possibilidades de aprendizagem de cada um, estabelecer prioridades
e estratégias de ação, com vistas à qualidade dos processos
educativos.
V – Relações sociais, culturais e educacionais: a escola necessita
estar preparada para dialogar com a sociedade, considerando a
diversidade cultural, a informação e comunicação, as relações sociais
e educacionais que devem ser considerados, pois cada aluno
[re]constrói saberes segundo a sua origem, raça e gênero. Nas
atividades escolares devem estar presentes conteúdos socialmente
relevantes. (SANTA MARIA, 2011b p. 2-3).

A partir dessas dimensões norteadoras, a EI de Santa Maria precisa
observar e priorizar questões pontuais como a linguagem não só como escrita
e leitura, mas como modo de interação entre os pares, dar importância e
respeito ao desenvolvimento e autonomia desses sujeitos que estão
construindo suas características, além de cultivar a consciência das diferenças
e diferentes modos de pensar, comunicar, sempre respeitando a cultura e os
“jeitos” do próximo.
Conforme o Art. 17 das DCMEI, a educação infantil deverá ser ofertada
em:
[...] I – creche, para crianças com idade de zero até três anos e onze
meses; II – pré‐escola, para crianças com idade a partir de quatro
anos com duração de dois anos.
[...] § 2º – As instituições de educação infantil que mantém
simultaneamente o atendimento a crianças de zero a três anos e
onze meses em creches e a partir de quatro anos em pré‐escola,
constituirão Centros ou Escolas de Educação Infantil com
denominação própria.
[....] § 4º – As formas específicas de organização do projeto político
pedagógico das instituições de Educação Infantil devem considerar
tempos, espaços, recursos humanos e materiais para o atendimento
às crianças. (SANTA MARIA, 2011b, p. 5-6).

Constatamos que existe relação entre o documento municipal e as
políticas nacionais para a EI determinando a separação de idades das crianças
em duas etapas: creche e pré-escola. Além disso, esta separação tem conexão
com a EC nº 59/2009, que determina a obrigatoriedade das crianças de quatro
e cinco anos na pré-escola, o que justifica esta fase escolar da criança.
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Também, no Art. 22 das DCMEI (SANTA MARIA, 2011b, p. 7)
verificamos que trata dos “[...] parâmetros para a organização de grupos de
crianças deverão levar em consideração o Projeto Político Pedagógico e o
espaço físico, bem como observar a relação denominação/idade, criança/adulto
e criança/professor”, conforme o que segue:

Quadro 1: Parâmetros para a organização de grupos de crianças.

Fonte: Diretrizes Curriculares Municipais para a Educação Infantil de Santa Maria/RS –
Resolução CMESM nº 30/2011.

Nesse quadro é possível perceber quanto é necessário o investimento
de qualidade na formação de professores para atuar na EI nos municípios, pois
a dificuldade encontrada em seu contingente de professores com relação ao
número de alunos por etapa na Educação Infantil é muito grande. Cabe as
prefeituras organizarem seu contingente de professores e paulatinamente
ampliar o corpo docente nas Instituições de Educação Infantil, na perspectiva
de suprir a demanda tanto na creche quanto na pré-escola.
Além disso, também disponibilizar recursos físicos e materiais é um
enorme empecilho entre as escolas da rede. Isso faz com que as prefeituras
comprem vagas em escolas particulares para oferecer acesso para as crianças
que estão na faixa etária de quatro e cinco anos, na idade da obrigatoriedade
de matrícula, assim as creches e escolas municipais são prejudicadas, tanto
por não poder ampliar sua estrutura física para atender mais crianças quanto
nos recursos repassados pelo governo federal que são gastos em escolas
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privadas. Santa Maria – RS, em 2011, por meio de sua autonomia enquanto
SME, construiu suas DCMEI e, nelas, formalizou e complementou aspectos
elementares quanto ao contingente de crianças por turma e por professor, o
que nas DCNs para a Educação Infantil é matéria vaga.
Cabe destacar que tais orientações, encontramos no documento
relacionado aos Parâmetros Nacionais para a Educação Infantil. Tais conceitos
que foram apresentados, são as representações que precisam ser trabalhadas
na EI no âmbito municipal e em Santa Maria verificamos que, de maneira geral,
atendem aos preceitos da legislação nacional vigente e pertinente. Nesse
sentido, a Educação Infantil segue os documentos norteadores instituídos
antes do desenvolvimento das Diretrizes próprias em seu município, mas,
ainda, há a Lei nº 12.796/2013 (Lei que altera a LDBN 9.394/96 e trata da
obrigatoriedade dos 4 a 17 anos), que surgiu no cenário educacional após a
concretização das Diretrizes Municipais, dimensionando e promulgando os
preceitos da EC nº 59/2009 que já previa o ensino com 14 anos e que agora
está efetivada pela Lei nº 12.796/2013, tendo os municípios o prazo de até
2016 as instituições educativas estarem adequadas para atender a nova
demanda, bem como a organização da gestão macro do município que deve
pensar estratégias e planejamentos para que isso ocorra de fato no ano
exigido.
Algumas das alterações da Lei nº 12.796 tem em suas escritas
semelhanças em relação aos termos tratados e descritos anteriormente, tanto
na Emenda Constitucional nº 59/2009, quanto na Resolução CNE nº 05/2009,
em seu Art. 29: “A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem
como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos,
em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a
ação da família e da comunidade”. Portanto, caberá ao município de Santa
Maria se organizar para proceder a atualização da Resolução CME 30/2011, no
sentido de contemplar em seu texto a obrigatoriedade de matrícula a partir dos
4 anos. Além disso, é preciso que os processos de gestão da educação
municipal contemplem ações voltadas para a ampliação da oferta de vagas na
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EI, seja na etapa da creche quanto a pré-escola, em especial primando pelo
turno integral.
Tais prioridades podem se constituir efetivamente a partir da construção
de novas unidades, ampliação e ou [re]estruturação de espaços em escolas
existentes, assim como a concretização de parceiras e cooperação técnica
entre União Estado e Município para a consecução de projetos de construção
de escolas municipais de Educação Infantil, a exemplo do Proinfância1.
Também, em caráter emergencial, é possível investir e ampliar a compra de
vagas em escolas privadas com a assinatura de convênios, como uma medida
provisória, uma vez que o Sistema Municipal de Ensino de Santa Maria tem a
autonomia necessária e normas próprias para tais processos.
Em consonância com essas políticas dentro do Sistema, foi aprovado no
ano de 2014 o Plano Nacional da Educação (PNE - Lei nº 13.005/2014) que
específica em uma das suas 20 metas, a Meta 01 que se refere a EI, tendo
como objetivo universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para
crianças de quatro e cinco anos, além de ampliar a oferta de vagas em EI para
creches, de forma a atender em 50% das crianças de zero a três anos até o
final de vigência do PNE em 2024 (BRASIL, 2014). Para atendimento a
educação infantil, o PNE determina que a nucleação de escolas deve ser
limitado, de modo a evitar o deslocamento de crianças. Define, também, a
necessidade de articulação entre as áreas de educação, saúde e assistência
social, com foco no desenvolvimento integral das crianças de até 3 (três) anos
de idade (BRASIL, 2014).
As influências desta política no cenário das políticas anteriores a ela, no
caso as DCMEIs, Resolução CMESM nº 30/2011, introduzem certa
1

O ProInfância é um programa de assistência financeira ao Distrito Federal e aos municípios
para a construção, reforma e aquisição de equipamentos e mobiliário para creches e préescolas públicas da educação infantil. Seu principal objetivo é prestar assistência financeira,
em caráter suplementar, ao Distrito Federal e aos municípios que efetuaram o Termo de
Adesão ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação e elaboraram o Plano de
Ações Articuladas (PAR). Os recursos destinam-se à construção e aquisição de equipamentos
e mobiliário para creches e pré-escolas públicas da educação infantil. Para que a prefeitura
seja atendida pelo Programa, é necessário que tenha sido pré-selecionada pelo Comitê gestor
do PAC.
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preocupação a mais nos municípios, pois, percebe-se que os incentivos
financeiros para a construção de creches e EMEIs já são poucos, o que é
preocupante, visto que o ano para a obtenção desses objetivos já chegou e
muito pouco foi feito. O sistema acaba por entrar em uma “crise estrutural”, na
qual algumas políticas que antes estavam andando a passos lentos, agora já
não conseguem caminhar, como a construção das creches municipais no
próprio município de Santa Maria – RS e seu atraso, voltando a quase a
“estaca zero” por falta de verbas que o município recebe do Governo Federal
pelo programa ProInfância, o que acarreta um gasto de três milhões de reais
anuais comprando 750 vagas em escolas privadas (DIARIO DE SANTA
MARIA, 2015).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todo o processo de construção das DCMEI para Santa Maria teve
influência de duas principais bases legais em nível macro educacional, a EC 59
e a DCNEI, ambas de 2009. Tendo em vista que as DCMEI de Santa Maria,
Resolução CMESM nº 30/2011, tratam especificamente da Educação Infantil, é
importante ressaltar que as mesmas trazem em seu bojo a definição de uma
política de currículo articulada as demais etapas da Educação Básica e,
portanto, respeitam as especificidades do público infantil da EI, bem como
acolhem as demais normatizações oriundas das políticas públicas educacionais
da esfera nacional.
Assim, podemos considerar que a Educação Infantil em Santa Maria
observa esses documentos norteadores instituídos antes do surgimento das
DCMEI que tiveram muito a contribuir com o processo de elaboração das
Diretrizes Municipais, seja em seu documento preliminar como na Resolução
decorrente do mesmo. Entretanto, na análise da Resolução CMESM nº
30/2009 percebemos que é preciso uma definição mais pontual acerca da
obrigatoriedade da matrícula e, também, da idade mínima de 4 anos
considerando os preceitos da Lei nº 12.796/2013 que passou a vigorar após as
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DCMEI de 2011, assim como no número e quais “profissionais/adultos”
deverão prestar atendimento as crianças pequenas.
Apesar da consolidação das Diretrizes, tanto nacionais quanto as
municipais, contemplarem os principais preceitos da EC nº 59 que já previa o
ensino com 14 anos e que agora está efetivada, tendo o município de Santa
Maria o prazo de até 2016 (o que ainda está em vigor e não foi suprida esta
meta), ainda é preciso que ambas Diretrizes para Educação Infantil, em nível
macro e micro, sejam revisadas e atualizadas quanto aos preceitos da Lei nº
12.796/2013 e, nesse sentido, que as escolas de EI atendam o novo
contingente de crianças e estejam adequadas em termos estruturais e
organizacionais, assim como ao desenvolvimento da gestão educacional
(município) e escolar (instituição) que requer planejar, executar e avaliar
estratégias político-pedagógicas de qualidade para a EI.
Assim como as discussões aqui apresentadas, cabe destacar que uma
Educação para a cidadania global perpassa pela democratização do acesso da
Educação Infantil, acesso este que precisa ser garantido, ampliado e
consolidado com qualidade.
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RESUMO
O presente artigo apresenta uma análise acerca do papel exercido pelo gestor escolar no
processo de edificação da qualidade da educação infantil, tendo em vista os elementos legais
que constituem a relação entre qualidade e as ações pedagógicas exercidas nesta etapa. Para
tanto, objetiva-se analisar o papel do gestor escolar no que concerne a efetivação do
documento Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil. A metodologia
proposta tem enfoque qualitativo (MYNAIO, 2011), caracterizando-se como uma pesquisa
bibliográfica (GIL, 2008) por meio da análise documental acerca dos documentos legais que
balizam a educação infantil. A base teórica constituiu-se de autores como Libâneo (2015), Luck
(2014) e Zabalza (1998), bem como a análise do documento Parâmetros Nacionais de
Qualidade para a Educação Infantil (BRASIL, 2009). Foram utilizados dados estatísticoeducacionais do Censo da Educação Básica do ano de 2013, disponibilizado pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), considerando a relação
entre os dados quantitativos da educação infantil e a qualidade da educação ofertada. Com
esta pesquisa percebeu-se que não é possível pensar o conceito de qualidade como apenas
uma denominação, visto que, no âmbito da educação, vários fatores, juntos, são responsáveis
por criar o conceito de qualidade, passando-se a trabalhar com o conceito de qualidades. O
gestor escolar desempenha papel fundamental na efetivação do documento Parâmetros
Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil. No entanto, sem a cooperação entre os
gestores escolares, município, estado e governo federal, no sentido de proporcionar a
valorização dos profissionais que atuam nas escolas e condições profissionais de trabalho,
espaços de discussão e infraestrutura, mesmo que se pense em conceitos de qualidades não
será possível ofertar uma educação infantil de qualidade.
Palavras-chave: Educação Infantil. Qualidade. Gestor escolar.

INTRODUÇÃO
A educação infantil, primeira etapa da educação básica, historicamente,
tem avançado muito no que concernem as políticas públicas e documentos
1

Acadêmica do Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão Educacional pela
Universidade Federal de Santa Maria. Professora da Rede Estadual de Ensino de Santa
Maria. E-mail: nathanafernandes.nf@hotmail.com
2 Mestre em educação pela Universidade Federal de Santa Maria. Professora da Rede
Municipal de Ensino de Santa Maria. E-mail: naila.cohen@gmail.com
3 Orientadora. Doutora em Educação. Professora Associada II da Universidade Federal de
Santa Maria no Departamento de Administração Escolar. Coordenadora do Programa de
Políticas Públicas e Gestão Educacional do Centro de Educação/UFSM.E-mail:
rcsarturi@gmail.com
649

legais que a balizam. Após a promulgação da Constituição Federal em 1988
(BRASIL, 1988) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)
(BRASIL, 1996), na qual a educação infantil é reconhecida como primeira etapa
da educação básica e a obrigatoriedade do ensino nessa etapa aos quatro
anos de idade (BRASIL, 2013), muito se tem presenciado em relação aos
avanços da educação infantil, como, por exemplo, sua inserção no Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (FUNDEB), garantindo verbas para essa etapa e
pesquisas acerca da avaliação na educação infantil.
Nesse sentido, há a necessidade de se (re) pensar o que se
compreende por qualidade na educação infantil, visto que, o estabelecimento
de padrões de qualidade auxilia na adoção de medidas de melhorias da
qualidade (BRASIL, 2006).
Pensar em qualidade na educação, em algumas circunstâncias, pode
transparecer como ideia utópica, por vezes impossível, quando analisa-se a
situação de muitas escolas, quer seja no quesito infraestrutura, quer seja no
quesito pedagógico. No entanto, acredita-se que a qualidade na educação, ou
a qualidade da educação ofertada pode sofrer influência direta dos esforços
realizados pelos gestores, sejam eles membros das secretarias de educação
ou equipe gestora das instituições de ensino. Tal afirmação baseia-se na fala
de Libâneo (2015), que enfatiza o papel dos gestores como aqueles que põem
em ação o processo de tomada de decisões.
Nesse ínterim, esse artigo tem o objetivo de analisar o papel do gestor
escolar no que concerne a efetivação do documento Parâmetros Nacionais de
Qualidade para a Educação Infantil, tendo em vista o contexto das ações
pedagógicas da primeira etapa da educação básica. Ressalta-se que, por
gestor, nesse contexto, compreende-se a equipe diretiva das escolas,
composta pelo diretor, vice-diretor e coordenador pedagógico. O presente
artigo caracterizou-se como uma pesquisa de cunho qualitativo, que nos inclina
a uma visão da pesquisa qualitativa como uma forma de “[...] compreender
relações, valores, atitudes, crenças, hábitos e representações e a partir desse
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conjunto de fenômenos humanos gerados socialmente, compreender e
interpretar a realidade” (MINAYO, 2011, p. 24). Define-se, ainda, como uma
pesquisa bibliográfica (GIL, 2008), na qual serão conceituados qualidade e o
papel do gestor, bem como uma análise documental acerca dos documentos
legais e a legislação que baliza a educação infantil.
Com essa pesquisa não se almeja a compreensão total do documento
elencado com chave do estudo e nem será feita uma análise aprofundada
acerca dele, mas sim, a mínima compreensão do papel do gestor escolar para
a efetivação das políticas públicas, que, nessa pesquisa, esteve restrita ao
referido documento, considerando a qualidade da educação infantil.
QUALIDADE(S) DA EDUCAÇÃO INFANTIL: DEFININDO CONCEITOS
As pesquisas sobre qualidade na educação infantil vêm crescendo nos
últimos anos, ocupando um espaço significativo no debate educacional e
focando não somente no acesso ao ensino, mas também na permanência
nesse. A educação infantil, assim, passa por um processo de reestruturação e
ajuste das práticas escolares. Reestruturação essa que influencia tanto os
aspectos estruturais quanto os aspectos que concernem à qualidade da
educação que está sendo ofertada, perpassando pela formação dos
profissionais que ali atuam e pela avaliação dessa etapa da educação.
De acordo com o documento “Educação de Qualidade para Todos”
Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura
(UNESCO, 2007), ao nos referirmos à qualidade da educação não dispomos de
um conceito único; trata-se de um conceito com grande diversidade de
significados, porque implica um juízo de valor concernente ao tipo de educação
que se queira para formar um ideal de pessoa e sociedade. As qualidades que
se exigem do ensino estão condicionadas por fatores ideológicos e políticos,
sendo esses dinâmicos e mutantes, razão pela qual a definição de uma
educação de qualidade também varia em diferentes períodos e de uma
sociedade para outra.
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Zabalza (1998, p. 32) aponta que “[...] a qualidade, pelo menos no que
se refere às escolas, não é tanto um repertório de traços que se possuem, mais
sim algo que vai sendo alcançado”. Ou seja, é algo dinâmico, algo que se
constrói no dia-a-dia de maneira permanente através de constantes reflexões
práticas e teóricas. Assim, não é possível que se fale somente em qualidade da
educação, mas em qualidades, considerando que o conceito de qualidade
remete muito ao contexto no qual cada instituição está inserida, na sua cultura
e nos seus valores.
O Plano Nacional de Educação (PNE), que estabelece diretrizes, metas
e estratégias de concretização no campo da educação, propõe, na meta 7, “[...]
fomentar a qualidade da educação básica em todas etapas e modalidades,
com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem [...]” (BRASIL, 2016). Nesse
sentido, pensando na educação infantil que se almeja, ou seja, as qualidades
da educação nesta etapa, Kuhlmann Jr. (1998) considera que:
Quando pensamos em qualidade [...] o mais importante é
entendermos que, para superar as marcas da tradição histórica, não
podemos sair apressadamente atrás de soluções fáceis, de adotar os
novos preceitos sem uma profunda reflexão sobre as nossas
propostas e práticas (KUHLMANN JR., 1998, p. 189).

Assim, há que se considerar o histórico da educação infantil
(considerando seu prelúdio assistencialista) e todos os avanços que foram
conquistados. Zabalza (1998) destaca que, a qualidade na educação infantil
engloba diversos aspectos inerentes ao cotidiano de instituições de educação
infantil hoje, tais como: qualidade do projeto pedagógico da escola; valores e
crenças dos profissionais; qualidade dos processos ou funções (ensinoaprendizagem); qualidade dos resultados (satisfação dos alunos e seus
responsáveis);

e

desenvolvimento

organizacional

(funcionamento

das

instituições).
Esses aspectos elencados por Zabalza constituem as necessidades
reais e cotidianas das escolas, visto que, para a efetivação das qualidades da
educação infantil esses fatores necessitam estar em consonância, ou seja, não
se pode simplesmente mensurar a qualidade de uma educação (considerando
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que não se trabalha apenas com uma qualidade, mas com qualidades) sem
considerar todo o contexto no qual a instituição está imersa. Desta forma:
A qualidade na educação não se mede somente pelos resultados
obtidos pelos alunos nos testes de aprendizagem, mas também pelo
processo educativo vivido na escola, que envolve aspectos mais
amplos de formação para a cidadania, o trabalho e o
desenvolvimento da pessoa (BRASIL, 2006, p. 20)

Ou seja, na educação infantil se faz muito mais do que apenas produzir
aprendizagens, considerando que a qualidade da educação não pode ser
avaliada sem que se considere a cultura da escola e seu ambiente de
interações, questionando que tipo de educação se almeja para a construção de
sujeitos críticos e partícipes de uma sociedade democrática.
Por isso, é de suma importância que sejam levados em conta os
elementos que estruturam o contexto histórico-social das instituições de
educação infantil para que se percebam as relações entre os mesmos e o
processo de qualificação da educação permeado pelas prerrogativas legais
que o fundamentam, pois: “Qualidade não é algo dado, qualidade se constrói,
refletindo-se e discutindo acerca dos pontos de vista expressos, negociando, o
que requer participação”. (BRASIL, 2015). Assim, a qualidade não é uma
abstração, mas um dado concreto que se origina da discussão acerca do
contexto da instituição e de determinadas escolhas e definições políticas.
PARÂMETROS

NACIONAIS

DE

QUALIDADE

PARA

A EDUCAÇÃO

INFANTIL: O QUE DIZ O DOCUMENTO
O documento Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação
Infantil foi elaborado pela Secretaria da Educação Básica em parceria com o
Ministério da Educação (MEC), em 2006, tendo como objetivo:
[...] delimitar parâmetros de qualidade suficientemente amplos para
abarcar diferenças regionais, flexíveis, para permitir que as
manifestações culturais locais tenham espaço para se desenvolver,
específicos para favorecer a criação de uma base nacional, de fácil
aplicação e monitoramento a fim de possibilitar sua adoção e,
consequentemente, consolidar essa base comum (BRASIL, 2006).
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Destarte, não há a intenção de estabelecer um padrão mínimo ou
máximo de qualidade, mas os requisitos necessários para uma educação
infantil que contemple o desenvolvimento das crianças de zero a cinco anos de
idade, contemplando os aspectos bio-psico-sociais do desenvolvimento infantil
(BRASIL, 2006). Esse documento pode ser utilizado pelas instituições com o
fim de promover a igualdade educacional, respeitando a diversidade e as
desigualdades do contexto educativo, tanto em nível de país quanto dentro de
uma rede ou da própria instituição, considerando a existência de diversas
culturas e a necessidade de um trabalho que abarque todas elas.
Dividido em dois volumes, o primeiro aborda aspectos para a definição
de parâmetros de qualidade para a educação infantil, conceituando as
concepções de criança, de pedagogia e a trajetória do debate da qualidade na
educação infantil. Sendo um volume mais focado na teoria, considera a criança
como indivíduos únicos singulares; sociais e históricos, prevendo a garantia
dos direitos educativos aliados ao cuidado. No segundo volume apresentam-se
efetivamente os parâmetros de qualidade para os sistemas educacionais e
para as instituições de educação infantil no país, explicitando as competências
dos sistemas de ensino nas esferas federal, estadual e municipal.
No que se refere especificamente aos parâmetros de qualidade, que
constam no volume 2, esses são divididos em cinco seções, quais sejam:
quanto à proposta pedagógica das instituições de educação infantil; quanto à
gestão das instituições de educação infantil; quanto às professoras, aos
professores e aos demais profissionais que atuam nas instituições de educação
infantil; quanto às interações de professoras, professores, gestores, gestoras e
demais profissionais das instituições de educação infantil e quanto à
infraestrutura das instituições de educação infantil.
Esse documento, no plano do discurso, justifica sua proposta com base
na busca da melhoria da qualidade, traçando padrões que criem uma unidade
de ações nas instituições de educação infantil. No entanto, no plano da prática,
efetivar essas estratégias requer ação conjunta entre os gestores das
instituições de educação infantil, as mantenedoras (municípios) e o governo
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federal; cada qual dentro de suas responsabilidades e buscando parcerias para
a concretização desse documento.
Cabe ressaltar, ainda, a diferença entre parâmetros e indicadores, uma
distinção conceitual pertinente ao conceito de qualidade (s) que se busca.
Parâmetros (BRASIL, 2006) são compreendidos como uma norma ou um
padrão com o objetivo de modificar, regular ou ajustar o sistema, servindo de
referência. Indicadores remetem a quantificação, “[...] servindo, portanto, como
instrumento para aferir o nível de aplicabilidade do parâmetro” (BRASIL, 2006,
p. 8).
Nesse sentido, esse artigo busca analisar o documento Parâmetros
Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil sob o viés de referência para
a qualidade nas instituições de educação infantil, considerando o papel do
gestor escolar para a efetivação do mesmo.
Ainda, há, também outros documentos elaborados pelo MEC que, em
conjunto, corroboram para um atendimento de qualidade na educação infantil,
visando referenciar as instituições, tais como: Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil e os Referenciais Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil.
A APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS NA PRÁTICA: O PAPEL DO GESTOR
Ao iniciar tal discussão, vale ressaltar que o gestor escolar não é o único
responsável pela efetivação dos parâmetros de qualidade para a educação
infantil. Como líder da instituição, seu papel é de suma importância na busca
dessa efetivação, considerando a necessidade da qualidade na educação
ofertada. A equipe gestora, nesse sentido, é responsável por toda a escola,
sendo a encarregada de avaliar o andamento das atividades de modo geral, o
rendimento dos funcionários, o trabalho desenvolvido na sala de aula pelo
professor, ao passo que busca a colaboração da comunidade escolar para o
desenvolvimento de uma gestão democrática e participativa. Pois:
[...] a gestão educacional, realizada em caráter amplo e abrangente
do sistema de ensino, e a gestão escolar, referente ao
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estabelecimento de ensino, constituem-se em áreas estruturantes da
ação educacional, na determinação da dinâmica e da qualidade do
ensino. Isso porque é pela gestão que se estabelece unidade,
direcionamento, ímpeto, consistência e coerência à ação educacional,
a partir do paradigma, ideário e estratégias adotados para tanto
(LUCK, 2014, p. 18)

Assim, reitera-se a importância da gestão escolar na efetivação da
qualidade da educação. Ainda, a mantenedora (município) e o governo federal
têm um importante papel, em parceria com as instituições, para o alcance da
realização dos Parâmetros de Qualidade na Educação Infantil.
Desse modo, é preciso, inicialmente, que a equipe gestora conheça
todos os documentos legais que balizam a educação infantil, para que se
possa traçar um plano de trabalho, considerando, igualmente, os recursos de
que a escola dispõe. O papel dos demais órgãos que compõe a escola, como o
Conselho Escolar e a Associação de Pais, Professores e Funcionários
necessitam trabalhar em conjunto com a escola, seja na captação e aplicação
de verbas, seja na definição de estratégias para o alcance da qualidade da
educação ofertada.
Dado esse passo, é necessário que se coloque em prática os
parâmetros. A primeira seção remete-se à proposta pedagógica das
instituições de educação infantil, contempla ações, estratégias e concepções
que constituem o cerne da escola: seu projeto político pedagógico (PPP). No
que concerne ao PPP, Veiga (1995, p. 12-13) afirma que “[...] o projeto político
pedagógico vai além de um simples agrupamento de planos de ensino e de
atividades diversas. [...] ele é construído e vivenciado em todos os momentos,
por todos os envolvidos com o processo educativo da escola.”
No projeto político pedagógico constam as diretrizes, objetivos e ações
do processo educativo na instituição, suas concepções de educação, de
criança, o processo avaliativo da escola, bem como os valores e o modo de
agir daqueles que o elaboram.
Conforme o item 2 dos Parâmetros:
As propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil
promovem as práticas de cuidado e educação na perspectiva da
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integração
dos
aspectos
físicos,
emocionais,
afetivos,
cognitivo/linguísticos e sociais da criança, entendo que ela é um ser
completo, total e indivisível (BRASIL, 2006, p. 32).

Desse modo, o PPP necessita contemplar as especificidades da criança,
garantindo uma educação que propicie a promoção de todos os aspectos do
desenvolvimento infantil. Assim, o PPP “[...] necessita ser compreendido como
instrumento e processo de organização da escola. [...] sintetiza os interesses,
os desejos e as propostas dos educadores que trabalham na escola”
(LIBÂNEO, 2015, p.127).
Assim, cabe ao gestor, além da elaboração do PPP em conjunto com a
comunidade escolar, fazer valer tal documento, buscando estratégias, sejam
elas no âmbito pedagógico (em sala de aula) ou meios de participação da
comunidade para a efetivação do Projeto, e, assim, proporcionar uma escola
que busque como processo e produto, um ensino de qualidade.
A segunda seção dos Parâmetros aborda a gestão das instituições de
educação infantil, no que se refere especificamente à legislação que baliza a
educação infantil quanto à carga horária, calendário acadêmico, pré-requisitos
para gestão, explicitando o papel dos gestores. Neste sentido, destaca-se que:
“A gestão das instituições de Educação Infantil é de responsabilidade de
profissionais que exercem os cargos de direção, administração, coordenação
pedagógica ou coordenação-geral” (BRASIL, 2006, p. 36).
Desta forma, a equipe diretiva da escola torna-se a responsável, tanto
pelo âmbito administrativo da instituição, quanto pelo âmbito pedagógico, visto
que os Parâmetros determinam que, cabe a esses profissionais, além de fazer
cumprir a legislação que baliza a educação infantil, necessita trabalhar junto às
famílias, mantendo-as informadas acerca do que ocorre no cotidiano da
instituição. Cabe a equipe diretiva atividades de mobilização, liderança,
comunicação e integração (LIBÂNEO, 2015), visando organizar o trabalho dos
profissionais da escola, no sentido de garantir que a instituição realize um
trabalho de qualidade com as crianças-estudantes.
A seção seguinte trata acerca dos profissionais que atuam nas
instituições de educação infantil (professores e funcionários), explicitando a
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formação mínima e forma de ingresso desses profissionais, bem como
orientam a prática pedagógica dos professores em sala de aula.
Ressalta-se

que,

a

contratação

desses

profissionais

cabe

à

mantenedora, não tendo o gestor escolar responsabilidade nem poder para
efetivar quaisquer contratações. Nesse contexto, o que tem se observado, é
uma enorme falta de profissionais, ou profissionais com a qualificação mínima
exigida, não somente no contexto da educação infantil, mas da educação
básica como um todo, como é possível observar nos gráficos a seguir.

Gráfico 1 - Porcentagem de docentes atuando na Educação Básica e grau de
formação

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do Censo da Escolar da Educação Básica
(2014).

Gráfico 2 – Docentes atuando na Educação Infantil.

658

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do Censo Escolar da Educação Básica
2013 (2014).

O Gráfico 1 mostra o crescimento do percentual de docentes da
educação básica que concluíram o ensino superior, em um comparativo entre
os anos de 2007 e 2013. Enquanto o Gráfico 2 mostra a porcentagem de
docentes atuando na educação infantil que tem formação superior. Desta
forma, quando visualizamos a educação básica de modo geral, no ano de
2013, apenas 13,9% desses docentes possuíam a formação inicial mínima
para atuação (magistério). Mas, considerando apenas a educação infantil
(primeira etapa da educação básica), esse número quase triplica, passando
para

40%

(INSTITUTO

NACIONAL

DE

ESTUDOS

E

PESQUISAS

EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2014).
Há uma crescente desvalorização do magistério e a falta de profissionais
concursados nas redes de ensino é constante. Cabe salientar que, nessa
seção, fica implícita a necessidade da formação inicial e continuada dos
profissionais, tão importante para a qualidade da educação ofertada, de
responsabilidade conjunta entre a mantenedora e a instituição escolar, que, em
função dos poucos espaços ofertados, tem ficado em segundo plano.
No que concerne à gestão do pedagógico em sala de aula, o professor
como gestor da aprendizagem necessita desempenhar várias funções, tais
como:
Como gestor da aprendizagem, o professor articula em seu trabalho,
com foco nos alunos envolvidos, um conjunto de fatores de diferentes
ordens, como, por exemplo, os relacionados aos alunos, de natureza
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emocional, cognitiva, psicomotora, social, cultural; os relacionados ao
seu meio familiar, como as condições sócio-econômico-culturais em
que vive a estimulação ambiental, as condições emocionais, as
expectativas em relação a sua aprendizagem; os relacionados à
escola, como o clima e a cultura organizacional da escola, a sua
organização, o seu projeto político pedagógico, e os relacionados ao
seu trabalho com os alunos, como a comunicação e o relacionamento
interpessoal, metodologias, recursos utilizados para a estimulação da
aprendizagem, de modo a implementar planos e objetivos propostos,
em acordo com diretrizes, princípios e fundamentos elevados (LUCK,
2014, p. 24).

Portanto, essa articulação proporciona uma garantia de unidade na
qualidade do seu trabalho, na qual o gestor escolar desempenha o papel de
orientar o professor na busca dessa unidade.
A penúltima seção aborda a temática da interação entre professores,
gestores e demais profissionais das instituições de educação infantil, tais como
funcionários e outros especialistas que compõe a equipe de profissionais da
escola. Para a construção de uma relação de confiança e colaboração
recíproca, conforme pressupõe o documento, a necessidade de encontros
coletivos periódicos e participação ativa nas atividades propostas pela escola, a
fim de qualificar a prática docente. Cabe, dessa forma, ao gestor escolar, criar
esses espaços de discussão e de interação, sejam eles nos momentos de
formação continuada, nas reuniões pedagógicas ou espaços de planejamento
desses profissionais, pois a constituição de espaços-tempo de formação
continuada no contexto escolar consiste numa “[...] condição para a
aprendizagem permanente e para o desenvolvimento pessoal, cultural e
profissional de professores e especialistas” (LIBÂNEO, 2015, p. 187). Ao
encontro desta demanda pedagógica dos profissionais da educação, é
importante destacar que este processo de formação continuada:
[...] consiste em ações de formação dentro da jornada de trabalho
(ajuda a professores iniciantes, participação no projeto político
pedagógico da escola, entrevistas e reuniões de orientação
pedagógico-didáticas, grupos de estudo, seminários, reuniões de
trabalho para discutir a prática com colegas, pesquisas, minicursos de
atualização, estudos de caso, conselhos de classe, programas de
educação a distância, etc.) e fora da jornada de trabalho (congressos,
cursos, encontros, palestras, oficinas). Ela se faz por meio do estudo,
da reflexão, da discussão e da confrontação das experiências dos
professores (LIBÂNEO, 2015, p. 188).
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No entanto, mesmo que se ratifique a responsabilidade dos gestores
escolares na criação desses espaços, há a necessidade de parceria com a
mantenedora no sentido de disponibilizar espaços e tempos para que essas
atividades ocorram. Oportunizar discussões entre os professores acerca de
suas práticas requer um momento maior do que apenas os intervalos de café e
almoço, bem como a participação em congressos requer a substituição desse
profissional.
Por fim, a última seção trata acerca da infraestrutura das instituições de
educação infantil. Não há, no documento, referência a tamanho das salas de
aula ou a determinados materiais que devam conter nessas. O documento
aborda a questão da organização dos espaços e a necessidade de esses
serem adequados ao uso por crianças com necessidades especiais.

Tabela 1- Evolução do número de escolas de creche e pré-escola - Brasil 2008/2014 – Dependência Municipal

Creche

Pré-Escola

Ano

2008

2013

2008

2013

Número de
escolas

23.006

34.451

78.628

77.863

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do Censo da Escolar da Educação Básica
(2014).

Os dados do Censo da Escolar da Educação Básica (INSTITUTO
NACIONAL

DE

ESTUDOS

E

PESQUISAS

EDUCACIONAIS

ANÍSIO

TEIXEIRA, 2014) apontam para um crescimento no número de instituições que
ofertam a educação infantil na etapa da creche e um pequeno decréscimo
daquelas que ofertam a etapa da pré-escola. Considera-se, nesse sentido, a
necessidade, conforme aponta o documento, da organização dos espaços.
Quando da criação de novas turmas, que ocorre, normalmente, pela crescente
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demanda, reitera-se a importância de organizar o espaço das salas,
considerando a rotina das crianças e os estímulos necessários a cada faixa
etária (BRASIL, 2006).
A organização do espaço também é um fator determinante para a
qualidade da educação infantil, sendo que Zabalza (1998) o considera como
um recurso de aprendizagem e desenvolvimento, por isso, um espaço bem
organizado torna-se um grande estimulador para os alunos. Ainda conforme o
autor: “[...] o espaço refere-se ao espaço físico, ou seja, locais para a atividade
caracterizados pelos objetos, pelos materiais didáticos, pelo mobiliário e pela
decoração” (ZABALZA, 1998, p. 232).
Desse modo, encara-se a responsabilidade do gestor escolar, em
parceria com o professor em sala de aula, no sentido de organizar os espaços
da escola, disponibilizando locais específicos para as aulas, para as refeições,
para o atendimento educacional especializado e para encontros e conversas
com familiares e entre o grupo de professores, demonstrando a necessidade
de uma gestão ativa e que prime pela participação.
CONCLUSÃO
Muitos avanços ocorreram na educação infantil nos últimos anos, a partir
da promulgação da Constituição Federal, em 1988 (BRASIL, 1988), e, após,
com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases, Lei nº 9394/96 (BRASIL, 1996).
Porém, observa-se que há muito que avançar e esse avanço apenas ocorrerá
se os partícipes envolvidos com a educação infantil conhecerem e
compreenderem as políticas públicas e as pesquisas referentes a essa etapa
do ensino. A efetiva qualidade só será garantida com a participação de todos
que fazem parte do universo da educação infantil.
Ao conceituar qualidade percebe-se que não é possível a concepção de
somente uma qualidade na educação infantil, visto que essa não depende
somente de um único e exclusivo aspecto, mais sim de vários fatores que, bem
estruturados e em conjunto possibilitam à criança uma educação que favoreça
seu desenvolvimento de modo geral.
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O gestor pode ser o dirigente de grande parte dos fatores apontados no
documento Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil como
essenciais para a qualidade da educação infantil, pois, juntos, efetivam essa
qualidade.
Como o documento é dividido em seções e cada uma aborda
características distintas para a qualidade do trabalho desenvolvido, reitera-se a
necessidade de falar de qualidades na educação infantil, visto que, não há
como minimizar todo o processo necessário em apenas uma qualidade final.
Por fim, não se almeja pensar que toda a responsabilidade de efetivação
dos Parâmetros recaia sobre os gestores escolares. Apenas evidencia-se a
possibilidade de que esse seja o precursor e tenhas as iniciativas necessárias
para que discurso desse documento não fique apenas no papel, mas possa
tornar-se realidade e qualificar ainda mais a educação infantil ofertada.
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LA DIRECCIÓN DE CENTROS ESCOLARES: ENTRE LA
MULTIRREGULACIÓN Y LA MULTITAREA 1
Carolina Yelicich2
Eixo 2 – Gestão da Educação Básica e Superior
RESUMEN
La presente comunicación se enmarca en una investigación doctoral en proceso denominada
“La dirección escolar en los nuevos contextos sociales. Los saberes de los directivos en la
cotidianeidad de los centros escolares de nivel secundario”. Dicha investigación se centra en el
trabajo de los directivos de centros escolares en la ciudad de Córdoba, Argentina y en la ciudad
de Málaga, España, mediante una metodología cualitativa con enfoque etnográfico, utilizando
como estrategia las entrevistas narrativas y la observación directa. En esta comunicación nos
centraremos en las nociones de multirregulación y multitarea como características distintivas
que adquiere la dirección escolar en los nuevos contextos sociales. Entendemos que se asiste
a procesos de multirregulación al instaurarse nuevas formas de direccionamiento y control de
las actividades escolares, en particular del accionar de los directores escolares, transformando
las formas tradicionales de control, e instalando una regulación postburocráticas, centrada en
los resultados en orden a lógicas de mercado. Asimismo, consideramos que la polivalencia y
multitarea son rasgos que adopta la función directiva, los cuales se manifiestan en diversidad
de actividades y problemáticas, en ocasiones superpuestas, de diversa índole, importancia y
urgencia, que deben ser resueltas por la dirección escolar con los recursos y las herramientas
individuales que se encuentren a disposición en la coyuntura del cotidiano escolar.
Palabras clave: Directores. Centros escolares. Multirregulación. Multitarea

INTRODUCCIÓN
La dirección escolar considerada como función clave en las instituciones
educativas, se ha convertido en objeto de estudio en las últimas décadas con
múltiples objetivos: analizar la función de los directores en la implementación
de reformas educativas, identificar perfiles o modelos teóricos de dirección
escolar para reflexionar sobre su quehacer, y proporcionar recomendaciones
para el mejoramiento de la función directiva en miras a mejorar los procesos
educativos en conjunto, por nombrar sólo algunos.

Avances de Tesis Doctoral en Ciencias de la Educación en curso: “La dirección escolar en los
nuevos contextos sociales. Los saberes de los directivos en la cotidianeidad de los centros
escolares de nivel secundario”. CONICET - CIFFYH-UNC - UMA.
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UNC y Programa de Doctorado en Educación y Comunicación Social, UMA. Email:
carolinayelicich@hotmail.com. Directora: Dra. Estela M. Miranda. (UNC). Codirector: Dr.
Ignacio Rivas Flores (UMA).
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Estos estudios se han producido a la luz de drásticas transformaciones a
gran escala generadas por

la intercomunicación

e interdependencia

del

mundo globalizado, a la par de procesos de reestructuración del papel del
Estado en Latinoamérica e implementación de políticas de corte neoliberal con
fuerte sesgo mercantilista, que han alterado sustancialmente el trabajo tanto de
docentes como de directivos y con ellos, las exigencias a los sistemas
educativos. Los procesos de reconfiguración de la función pública con el objeto
de optimizar la administración de los servicios del Estado y superar la
considerada pesada burocracia tradicional, se han trasladado a los centros
educativos.
El director administrador, encargado del cumplimiento de la norma,
representante del Estado en la escuela se comienza a conjugar con la
demanda de un director gerente, capaz de llevar las riendas de una
organización educativa de la misma manera en la que se conduce una
organización empresarial: multitarea y multirregulación se presentan como las
prerrogativas para cumplir con las funciones del que se entiende, debe
convertirse en el líder de un centro escolar.
PROBLEMA
Las políticas educativas de las últimas décadas han focalizado su
atención en el papel de los docentes y particularmente de los directivos de
centros escolares, como traductores/ejecutores de los cambios diseñados
desde el poder central, en el marco de la descentralización de los sistemas
educativos y del discurso de la autonomía escolar. La dirección escolar se ha
tornado una tarea altamente compleja que supera la “experticia” pedagógico
didáctica de los directivos, cargando su tarea cotidiana de numerosas
exigencias y condicionamientos que provienen de los diversos y cambiantes
escenarios socioculturales y de las reformas de la educación, que cargan a los
directivos con la misión de “salvar lo que el sistema no salva”, al decir de Justa
Ezpeleta (2005, p. 43).
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Los problemas del “mundo exterior”, como la pobreza y los cambios en
las estructuras familiares; la pérdida del monopolio de la escuela sobre el
aprendizaje; la necesidad de trabajo con otros profesionales; la competencia en
el mercado por la elección de los padres y por alcanzar estándares de calidad;
y la preocupación por el futuro laboral de los alumnos (HARGREAVES, 2003),
constituyen un conjunto de problemáticas que ingresan a los centros
educativos, redefiniendo la tarea pedagógica y desafiando a la dirección
escolar.
Los nuevos imperativos y procesos que atraviesan la vida cotidiana de
las escuelas, impactan de forma directa y de múltiples maneras en la dirección
escolar. Ball plantea que las reformas recientes en educación, se han centrado
en el “poder para dirigir” (BERNAL AGUDO, 2004, p. 4). La dirección y en
particular, el papel de los directivos han sido considerados el eje central de los
procesos de los cambios en las instituciones educativas (ANDRADE
OLIVEIRA, 2007; TEDESCO, 2000; WHITTY, 1998).
Para algunos especialistas, la reestructuración del trabajo del directivo
es el resultado de mayores niveles de autonomía acompañada de
responsabilización por los resultados escolares (aprendizajes de los alumnos,
gestión de proyectos institucionales, evaluación institucional, etc.) (BOLÍVAR,
2010). Otras investigaciones ponen en cuestión el discurso de la autonomía,
atendiendo a que la dirección escolar se despliega en la tensión entre formas
tradicionales propias de la burocracia del sistema educativo, y las nuevas
regulaciones, propias de lógicas de mercado (ANDRADE OLIVEIRA, 2007).
OBJETIVOS
En la presente comunicación partimos del siguiente interrogante ¿qué
características asume la dirección escolar real o agenda cotidiana de los
directivos (o equipo directivo) en las instituciones educativas de nivel
secundario, en el contexto de nuevos escenarios sociales?. Por tanto,
pretendemos aproximarnos al análisis de los rasgos que asume la dirección
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escolar real de las instituciones educativas de nivel medio, en los nuevos
contextos socioeconómicos, políticos y culturales.
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
En un primer plano de análisis, analizamos la problemática presentada
desde la perspectiva de João Barroso (2012), quien sostiene que la dirección
escolar se encuentra sujeta a un proceso de regulación híbrida, y por lo tanto
sujeto a diversas racionalidades, como resultado de múltiples regulaciones. Se
entiende por regulación al “conjunto de acciones puestas en marcha por una
instancia (gobierno, jerarquía de una organización) para orientar las acciones y
las interacciones de los actores sobre los cuales posee una cierta autoridad”
(MAROY y DUPRIEZ, 2000, apud MIRANDA y LAMFRI, 2007, p. 3). En este
sentido, es necesario considerar que “las reformas estructurales en la
administración del Estado generaron múltiples fuentes de regulación política
[…] Esto se traduce en un fenómeno denominado de multirregulación que se
torna evidente en modos de regulación yuxtapuestos y también contradictorios”
(MIRANDA y LAMFRI, 2007, p. 4). De esta manera, en la dirección escolar se
entrecruza una regulación de tipo burocrática administrativa –el director como
representante del Estado-, una regulación profesional –el director como
representante del cuerpo docente- y una nueva regulación post-burocrática,
basada en el conocimiento para el control de los resultados educativos, la
calidad de los procesos y el éxito de la organización escolar en su conjunto.
Estas regulaciones afectan de forma directa las acciones de los
directores, su misión y sus funciones, las facultades movilizadas, los
procedimientos utilizados y los resultados alcanzados, complejizando la
dirección y produciendo tensión y efectos contradictorios en la tarea del
director.
En este sentido se busca reconocer como el directivo “administrador” se
combina con un directivo traductor de las políticas públicas (WHITTY, 1998) y
de los recursos por los cuales se compite, responsable de un modelo
institucional de escuela que se promueve, mediante proyectos compartidos y
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voluntades aunadas (POGGI, 2001). Loa nuevos modos de regulación a
posteriori, a través de la evaluación de los resultados, comienzan a sustituir la
tradicional regulación del Estado controlador a priori, a través de normas y
reglamentaciones. Como expresa Stephen Ball se espera que los directores
“sean líderes visionarios, jefes ejecutivos, administradores de presupuestos,
motivadores de sus colegas y que busquen la calidad en sus organizaciones”
(BALL en BERNAL AGUDO, 2004, p.4).
En

un

segundo

plano

de

análisis,

identificamos

las

múltiples

regulaciones que operan sobre la dirección escolar y su entrecruzamiento con
los imperativos de los nuevos contextos socioeconómicos, políticos y culturales
en los cuales las escuelas realizan su tarea educativa. Ana María Manzione
(2011) afirma que numerosas transformaciones de diversa índole, generan
múltiples demandas a los centros educativos, y repercuten de manera
particular en la tarea del directivo escolar. Tenti Fanfani (2011), por su parte,
afirma que cambios en las lógicas del mercado de trabajo, en las relaciones de
poder entre las generaciones, en las subjetividades y en las identidades que se
construyen por fuera de la escuela, han cambiado las condiciones de
educabilidad de los nuevos sujetos de la educación.
En este contexto de multirregulación, y orientación al mercado, en donde
la flexibilización funcional se impone como necesidad para garantizar la eficacia
y eficiencia (LAGO, 2014) identificamos a la polivalencia como rasgo
característico de la dirección escolar en los nuevos contextos sociales. Se
entiende que la función de los directivos escolares es polivalente al adicionarse
mayor cantidad de tareas1 a las originarias, lo que demanda “mayores
requerimientos en términos de conocimientos, habilidades y capacidades de
razonamiento, de los que han sido exigidos en los puestos tradicionales”
(LAGO, 2014, p. 23). Siguiendo este razonamiento, la polivalencia en el puesto
directivo se conjuga con la multitarea (multitask) al producirse “la realización de
muchas tareas, con eficacia y economía de tiempo” (LAGO, 2014, p. 26).
Se entiende por tarea a “la actividad individual que ejecuta el ocupante de un cargo”
(CHIAVENATO apud LAGO, 1998, p. 26).
1
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METODOLOGÍA
La investigación desde la que se desprende la presente comunicación se
enmarca en un enfoque cualitativo, mediante un abordaje narrativo, utilizando
como estrategias la observación directa, el registro del cotidiano escolar y
fundamentalmente, las entrevistas narrativas/biográficas a directivos de centros
escolares.
Como fuente primaria de datos se trabaja con entrevistas en profundidad
a directivos de un centro educativo de nivel medio de la ciudad de Córdoba,
Argentina y de un centro educativo de nivel medio de la Ciudad de Málaga,
España, e instancias de observación directa en las instituciones escolares
seleccionadas intencionalmente.
ANÁLISIS
En este primer período de investigación fue posible desarrollar el
siguiente conjunto de ideas como puntapié inicial para continuar con el análisis
en mayor profundidad. Se presentan algunas nociones en una breve
comparación entre las dos realidades analizadas.

LA MULTIRREGULACIÓN EN LA DIRECCIÓN ESCOLAR.
Son numerosos los mecanismos que regulan el accionar de los
directivos en el cotidiano escolar. El cumplimiento de objetivos, la observancia
de las directrices de las políticas educativa, los buenos resultados en las
evaluaciones internas y externas, la elaboración y ejecución de programas y
proyectos focalizados de diversa índole, la rendición de cuentas, la
competencia en el mercado educativo por la elección de los padres y por
alcanzar altos estándares de calidad son algunos de los grandes reguladores
de la tarea de los directores escolares. La gestión burocrática-profesional, o de
tipo colegiada participativa en donde el director escolar se entiende como el
representante de la administración, garante del cumplimiento de las normas, se
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superpone con una gestión de tipo postburocrática (Barroso, 2011) de corte
empresarial tecnocrática y racionalista. En esta regulación post-burocrática, el
directivo se vincula con la figura del gerente de empresa, responsable por la
mejora institucional y los buenos resultados del centro escolar como
organización que aprende (SANTOS GUERRA, 2000). Se espera un directormánager con vocación política y perfil administrativo, que se presente como
líder empático y carismático, gestor del cambio, capaz de generar procesos
colectivos centrados en el desarrollo de habilidades y la utilización de
estrategias para el buen desempeño.
LA MULTITAREA DE LOS DIRECTIVOS ESCOLARES.
Los directivos desarrollan cotidianamente múltiples tareas de diversa
índole: análisis de normativas, cumplimiento de las demandas establecidas por
las instancias superiores (informes, capacitaciones, datos de la institución,
etc.), organización de la institución, del currículum del nivel y de actividades
extra curriculares, control del mobiliario y de los insumos de la institución,
seguimiento de las tareas de los docentes, atención a padres, tutores, jefes de
estudio, reuniones con el quipo directivo, entre numerosas tareas emergentes a
diario. Una de las características de atraviesa las dos realidades analizadas, es
la emergencia de múltiples tareas y actividades sucesivas para su resolución
en la inmediatez.
Tanto en el caso del centro educativo de Málaga, como en el caso del
centro educativo de Córdoba, las actividades que mayor atención le requieren a
los directivos son las relativas a la resolución de situaciones interpersonales:
relaciones entre los alumnos, entre alumnos y docentes, atención de padres,
resolución de situaciones entre miembros del equipo docente, conflictos que
implican algún grado de violencia, etc..
LA EXPERIENCIA COMO FACTOR CLAVE.
Tanto en el caso de Córdoba, cómo en el caso de Málaga, la
experiencia, los años de antigüedad docente y el conocimiento acerca de las
características del centro educativo antes de acceder al cargo directivo,
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parecen constituirse en elementos centrales para la resolución de las múltiples
tareas diarias de la dirección escolar.
Como se expresó inicialmente, se trata de una investigación en
desarrollo por lo cual las ideas expresadas aquí son parciales e incipientes.
CONSIDERACIONES FINALES
Las lógicas de funcionamiento y organización del trabajo de la
administración clásica se yuxtaponen con lógicas propias del mercado,
instaurando su propio sistema de valores, y sus formas de entender la realidad.
El cumplimiento de objetivos, la observancia de las directrices de las políticas
educativa, la elaboración y ejecución de programas y proyectos focalizados de
diversa índole, la rendición de cuentas, la competencia en el mercado
educativo por la elección de los padres y por alcanzar altos estándares de
calidad son algunos de los instrumentos de regulación de la tarea de los
directores escolares. De esta forma, una regulación burocrática-profesional, en
donde el director escolar se entiende como el representante de la
administración, garante del cumplimiento de las normas, se combina con una
regulación postburocrática, en donde el director se asimila a un líder
pedagógico, capaz de generar procesos colectivos centrados en el desarrollo
de habilidades y la utilización de estrategias para el buen desempeño de la
institución escolar, regulación orientada al trabajo por proyectos, la valoración
de los resultados y la búsqueda de la eficacia (BARROSO, 2005). En palabras
de Licínio Lima (2011, P.12-13),
es en tanto visible, entre nosotros, la creciente defensa del
protagonismo del director escolar como pivot de una visión que se
basa en el elogio del sector privado y empresarial, de un estilo
emprendedor semejante al de un “director general” o de un “chief
executive officer” (CEO) de una empresa, agente de un procesos de
re-jerarquización de las relaciones de poder, profesionales y
pedagógicas, en perjuicio de la ampliación de la agencia y de la
autonomía de los profesores, en buena parte resultante de la
introducción de mecanismos de control inspirados por la educación
basada en la evidencia.

Entendemos que se asiste a procesos de multirregulación al instaurarse
nuevas formas de direccionamiento y control de las actividades escolares, en
672

particular del accionar de los directores escolares, transformando las formas
tradicionales de control, e instalando una regulación postburocráticas, centrada
en los resultados en orden a lógicas de mercado. Verger y Normand (2015,
p.615) se refieren a ello cuando afirman que
por un lado, los maestros tienen que aplicar reglas y cumplir objetivos
que les vienen dados por los administradores del sistema de forma
jerárquica. Por otro lado, el nuevo gerencialismo hace hincapié en el
trabajo en equipo, la flexibilidad, el liderazgo compartido, y el
desarrollo profesional, medidas que ofrecen oportunidades para
empoderar a los maestros y reconocer sus iniciativas individuales
(mientras estén, eso sí, al servicio de un mayor rendimiento
educativo).

Se pondera la necesidad de consolidar un directivo gerente en
combinación con un directivo traductor de políticas públicas y de los recursos
por los cuales se compite, responsable de un modelo institucional de escuela
que se promueve, mediante proyectos compartidos y trabajo colectivo (POGGI,
2001). Se presentan así nuevos modos de regulación a posteriori, a través de
los resultados, que se fusiona progresiva pero sostenidamente con la
tradicional regulación del Estado a priori, es decir, a través de normas y
reglamentaciones. Como expresa Stephen Ball se espera que los directores
“sean líderes visionarios, jefes ejecutivos, administradores de presupuestos,
motivadores de sus colegas y que busquen la calidad en sus organizaciones”
(BALL en BERNAL AGUDO, 2004).
Asimismo, se entiende que la polivalencia es un rasgo particular que
adopta la función directiva en correlación con la multitarea, dando lugar a
diversidad de actividades y problemáticas en simultáneo, en ocasiones
superpuestas, de diferente índole, importancia y urgencia, que deben ser
resueltas por la dirección escolar con los recursos y las herramientas
individuales que se encuentren a disposición en la coyuntura del cotidiano
escolar.
Los mayores niveles de autonomía brindados a los directivos escolares
son la cara visible de mayores niveles de responsabilización por los resultados
escolares. El aprendizaje de los alumnos, el desempeño de los docentes, la
organización del centro escolar, la implementación de normativas, circulares y
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disposiciones, el cumplimiento del calendario escolar, con sus respectivas
conmemoraciones, jornadas especiales y entrega de informes sobre la vida de
la escuela, se suman a la resolución de conflictos entre alumnos, entre
docentes y alumnos, entre padres y docentes y entre docentes y directivos.
Todo ello en un contexto que privilegia la eficacia y la obtención de resultados
con optimización de recursos, el cumplimiento de prioridades, y el seguimientos
de lineamientos elaborados por fuera del centro escolar. Como expresa Lago
(2014, p.35)
en contextos dinámicos e impredecibles en los que la única constante
es lograr la satisfacción del cliente o usuario (en el caso que lo provea
una organización sin fines de lucro) deviene necesario instrumentar la
demanda de puestos y/o funciones polivalentes como una de las
opciones administrativas a disposición de la organización para
alcanzar su cometido en forma eficaz y eficiente.

La progresiva naturalización de los mecanismos de multirregulación y
multitarea, y la ausencia de cuestionamiento sobre las lógicas que los
sustentan, allana el camino para la extensión y consolidación de un centro
educativo mercantilizado y de un director educativo transformado en gerente
empresarial.
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RESUMO
O artigo é um recorte do projeto de intervenção que é desenvolvido no Mestrado Profissional
em Educação da Universidade Federal do Pampa na Linha de Pesquisa Política e Gestão da
Educação, tendo como título, “Refletindo e reestruturando o Projeto Político-Pedagógico: A
importância de avaliar a escola constantemente”, tem como temática norteadora a busca pela
investigação a respeito das percepções das professoras sobre o Projeto Político-Pedagógico
da Escola Municipal de Ensino Fundamental Balbino Mascarenhas, da cidade de Pelotas,
Estado do Rio Grande do Sul (RS), assim, como o processo contínuo de avaliação da
instituição escolar. O objetivo do trabalho é analisar e avaliar o processo da gestão e do
cotidiano escolar da Escola citada, criando subsídios para significação e reconstrução do
Projeto Político-Pedagógico da escola. A metodologia utilizada para a realização da pesquisa
foi organizada a partir do diagnóstico, trazendo como coleta de dados às entrevistas do tipo
semiestruturadas realizadas com as professoras da escola e a análise de conteúdos, tendo
como propósito identificar o conhecimento delas sobre o PPP, e a sua importância, quais as
principais questões pedagógicas que sentem como necessidade de dialogar e refletir frente ao
PPP, enfatizando as ações diárias da escola, e se acreditam ser importante ter momentos de
estudos e reflexões na escola e de que forma podem contribuir em nossa prática? Os
resultados apresentados no referido trabalho, ficou evidenciado a necessidade do estudo,
reflexão e avaliação institucional constante sobre o Projeto Político-Pedagógico, devendo ser
baseado no diálogo e na autonomia, tendo como objetivo principal debater e avaliar as ações
pedagógicas educativas da escola. Fica notório que a escola deve reformular o seu processo
de avaliação, tendo como documento balizador o Projeto Político-Pedagógico, em seu
processo educativo.
Palavras-chave: Gestão Escolar. Projeto Político-Pedagógico. Avaliação Educacional.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho é um recorte do projeto de intervenção que tem como
título, “Refletindo e reestruturando o Projeto Político-Pedagógico: A importância
de avaliar a escola constantemente”, cujo objetivo geral é analisar e avaliar o
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processo da gestão e do cotidiano escolar da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Balbino Mascarenhas, da cidade Pelotas, Estado do Rio Grande
do Sul (RS), criando subsídios para significação e reconstrução do Projeto
Político-Pedagógico da escola. O projeto de intervenção é desenvolvido no
Mestrado Profissional em Educação da Universidade Federal do Pampa na
Linha de Pesquisa Política e Gestão da Educação.
O foco deste recorte é a realização da investigação inicial a respeito das
percepções das professoras sobre o Projeto Político-Pedagógico da escola e o
processo permanente de avaliação da instituição escolar. Neste sentido os
dados levantados nesta investigação servirão com suporte para o planejamento
e construção do plano de pesquisa intervenção.
Ao longo do texto será apresentada a metodologia utilizada para o
levantamento dos dados, os resultados e discussões e para concluir as
considerações finais.
REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO
O campo para o desenvolvimento da pesquisa é Escola Municipal de
Ensino Fundamental Balbino Mascarenhas, na cidade de Pelotas-RS, local
este onde acontecerá a intervenção pedagógica. A escola hoje tem 33
professores, 17 funcionários e 270 alunos matriculados.
Foram escolhidas seis professoras, um de cada ano/série, desde o préescolar até o 5º ano do Ensino Fundamental, mais a professora da sala de
Atendimento Educacional Especializado,

uma professora auxiliar e

a

coordenadora, na qual, foi apresentado as professoras o Termo de
Consentimento

Livre

e

Esclarecido

(TCLE),

sendo

explicado

pormenorizadamente, como aconteceria todo o processo da entrevista, com
suas falas, garantindo o anonimato das entrevistadas, sendo que suas falas
serão utilizadas para fins de pesquisa, sendo garantido o sigilo.
Os sujeitos foram escolhidos para a entrevista, com o propósito de
identificar o conhecimento deles sobre o PPP, a importância, quais as
principais questões pedagógicas que sentem como necessidade de dialogar e
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refletir frente ao PPP, enfatizando as ações diárias da escola, e se acreditam
ser importante ter momentos de estudos e reflexões em nossa escola e de que
forma podem contribuir em nossa prática.
A entrevista é uma das técnicas de coleta de dados mais utilizada no
âmbito das ciências sociais. Psicólogos, sociólogos, pedagogos,
assistentes sociais e praticamente todos os outros profissionais que
tratam de problemas humanos valem-se dessa técnica, não apenas
para coleta de dados, mas também com objetivos voltados para
diagnósticos e orientação. (GIL, 2011, p. 109).

Para Lϋdke e André (1986), a entrevista é uma das ferramentas
principais para a coleta de dados, sendo uma das primordiais técnicas
aplicadas em pesquisas das ciências sociais. Por este motivo foi escolhida a
entrevista, como sendo um dos processos de análise de dados mais verídicos
para o trabalho de investigação, da pesquisa.
De acordo com Minayo (2010 p. 64), entrevista do tipo semiestruturada,
“combina perguntas fechadas e abertas, em que o entrevistado tem a
possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se prender à
indagação formulada”.
As entrevistas foram gravadas para obter melhores dados da
conversação, como da mesma forma prestando muita atenção na reação dos
entrevistados, perante as perguntas, mantendo um clima de segurança e
respeito para com suas respostas. Conforme Bauer e Gaskell (2002, p. 82), “o
entrevistador deve ser aberto e descontraído com respeito à gravação que
pode ser justificada como ajuda à memória ou um registro útil da conversação
para uma análise posterior”.
Para Lϋdke e André (1986, p. 37), “a gravação tem a vantagem de
registrar as expressões orais, imediatamente, deixando o entrevistador livre
para prestar toda a sua atenção ao entrevistado”.
A entrevista foi realizada na própria escola, na sala da orientadora,
sendo um local tranquilo e sem interrupções, apenas o entrevistador e o
entrevistado, encontravam-se na sala. Goldenberg, (2011, p. 90), diz que “o

679

pesquisador precisa respeitar as limitações do pesquisado quanto ao local e ao
tempo da entrevista”.
Foi apresentado o roteiro da entrevista, para o entrevistado estar ciente
das perguntas antes de começar a gravação, ou seja, a entrevista
propriamente dita.
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:
1.1. Tempo de atuação no Magistério (em anos)?
1.2. Tempo de atuação na Rede Municipal de Pelotas (em anos)?
1.3. Tempo de atuação na Escola (em anos)?
1.4. Nível de Formação?
1.5. Área de Formação?
1.6. Carga horária de trabalho (semanal/em horas)?
PERCEPÇÕES SOBRE O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO:
2.0
O que você pensa em termos momentos de estudos e reflexões
em nossa escola e de que forma podem contribuir em nossa prática?
2.1
Conhece o PPP da escola? Se sim, há quanto tempo?
2.2
Quais as principais questões pedagógicas da escola que deseja
dialogar e refletir?
2.3
As questões apontadas estão incluídas no PPP da escola?
2.4
Em nossa escola há momentos e espaços para discussão e
reflexão, considerando o PPP da mesma?
2.5
Quando foi a última reunião para refletir e discutir sobre o
mesmo?
2.6
Acredita ser significativo estudar, refletir e avaliar o PPP em
relação as nossas ações diárias na escola?
2.7
Que propostas formativas, em sua opinião, são mais produtivas?
•
Leitura e discussão de textos;
•
Relato de experiências;
•
Palestras;
•
Trabalho em grupo;
•
Outras. Quais?
2.8 Você tem interesse em participar de Rodas de Conversas,
Estudo e Laboratório de Produção Escrita com 20 h/ano, “Avaliando o nosso
PPP”? Por quê?
Para a interpretação dos dados das entrevistas foi proposta análise de
conteúdo, pois segundo Triviños (1987), a análise de conteúdo caracteriza-se
por ser um método estruturado para ser utilizado nas comunicações humanas,
dando enfoque ao conteúdo das mensagens. A partir da coleta dos dados
exposta anteriormente, foi realizada a transcrição das entrevistas, no exercício
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da categorização das respostas procurando aproximá-las aos princípios
investigativos da pesquisa proposta.
Gil (2011), afirma ter como vantagens na análise de conteúdo, a
consciência

dos

acontecimentos,

proporciona

a

transformação

das

investigações sociais e culturais, tendo também como vantagens o baixo custo
e o pesquisador obtém os dados sem a intimidação do pesquisado.
RESULTADOS
Após a sistematização e análise dos dados tendo em vista os princípios
investigativos organizados nas entrevistas observaram-se os seguintes
resultados.
A caracterização profissional das professoras entrevistadas, evidencia
que sete das nove professoras tem mais de dez anos de tempo de atuação no
Magistério, sendo que duas das professoras têm em média dois anos de
experiência profissional. O tempo de atuação na Rede Municipal de Pelotas
revela que cinco das professoras tem mais de 10 anos de atuação no Município
de Pelotas, quatro das demais professoras tem menos de dez anos na Rede
Municipal. O tempo de atuação das professoras na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Balbino Mascarenhas, consta que uma das nove professoras
entrevistadas tem mais de 20 anos de atuação nesta escola, outra professora
com mais de dez anos, sendo que as demais ficam em um espaço de tempo
menor que dez anos.
As professoras entrevistadas demonstraram ter um alto nível de
formação acadêmica, sendo que sete das nove entrevistadas, tem PósGraduação

em

Psicopedagogia,

nível

de

Educação,

Especialização,
Atendimento

como

por

Especializado

exemplo,

em

Educacional,

Orientação Educacional, Educação Especial e Educação Infantil, uma das
profissionais tem Pós-Graduação em Mestrado Profissional em Educação,
formada pela Universidade Federal do Pampa de Jaguarão, apenas uma das
professoras não tem Especialização, tendo em sua área de formação
Pedagogia de Séries Iniciais. Oito das nove professoras evidenciaram ter como
área de formação, a Pedagogia, apenas uma das professoras entrevistadas é
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formada em Espanhol e Secretariado Trilíngue. Todas as professoras
entrevistadas têm 40 horas semanais, em sua carga horária de trabalho e um
alto nível de formação, como da mesma forma o tempo de atuação no
magistério, na Rede Municipal de Pelotas e de atuação na Escola.
As percepções sobre o Projeto Político-Pedagógico das professoras
entrevistadas tiveram como Princípios Investigativos as seguintes questões, o
que pensas em termos momentos de estudos e reflexões em nossa escola, de
que forma podem contribuir em nossa prática, se conhecem o PPP e há quanto
tempo? Em relação ao primeiro questionamento sobre termos momentos de
estudos e reflexão na escola, todas as entrevistadas afirmaram ser muito
importante e fundamental este espaço de discussão sobre a realidade da
escola, como da mesma forma a avaliação do PPP. Três professoras
trouxeram em suas falas as seguintes considerações. A professora P.F.
afirmou que:
Eu penso que seria essencial esses momentos de estudo e reflexão pra que possamos
conversar sobre as questões pedagógicas da escola, para que a gente possa junto constituir
dentro da escola, esses momentos de forma mais consistentes, não tão esporádicos como
acontece hoje em dia na maioria das escolas (...).

A professora P.G. declarou que:
Eu acho que deveria ter mais tempo de estudo e reflexão, porque às vezes com a
troca, com os colegas contribui bem mais na prática do que o estudo isolado (...).

A professora P.H. evidenciou, afirmando que:
Eu considero o PPP muito importante, mas penso que ele deveria ser mais discutido e
mais divulgado, acho que contribui muito, tem muito a contribuir (...).

Todas as professoras entrevistadas mostraram interesse em estudar e
refletir sobre a prática pedagógica e o PPP, acreditando ser importante o
espaço para discussão e reflexão, porém a maioria das professoras afirmou,
que desconhecem o documento, cinco das professoras afirmaram não
conhecer e nunca tiveram acesso.
Constata-se que apenas algumas das professoras têm conhecimento
sobre o PPP da sua escola, pois como, por exemplo, a P.C. conhece apenas
há dois anos, pelo o motivo de hoje ser a coordenadora da escola, a professora
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P.E, deu uma lida no PPP, mas não houve o momento da discussão com as
demais colegas. Já a Professora P.F, conhece apenas uma versão antiga, a
única professora que afirmou conhecer o PPP, é a P.D, conhecendo desde que
entrou na escola.
Fica evidente que o Projeto Político-Pedagógico, não é conhecido pela
grande maioria das professoras que atuam na escola, sendo assim, podemos
constatar que o mesmo não é estudado e discutido há algum tempo, pelo fato
de que a maioria das professoras desconhece o PPP da escola, na qual atuam,
constatando-se assim, que não há um trabalho integrado e coletivo de
discussão na mesma.
O trabalho da escola deve estar baseado na discussão coletiva,
assim ela pode melhorar a qualidade dos serviços que presta à
comunidade e estimular ações compartilhadas entre seus membros,
tendo em vista a realização de sua maior tarefa: a construção do
PPP. Esse PPP necessita do trabalho coletivo nos diversos
momentos de sua elaboração, com o objetivo de garantir ações
solidárias entre os diversos sujeitos da escola. (MEDEL, 2012, p. 34).

É de extrema importância à participação dos membros da escola, em
todos os momentos, nas ações pedagógicas do dia a dia e na construção do
trabalho pedagógico, de forma coletiva, só assim, a escola conseguirá resolver
as dificuldades encontradas, como da mesma forma na elaboração, construção
e avaliação do PPP.
A participação de todos é imprescindível, na elaboração e avaliação do
PPP, desta forma, os professores irão conhecer e integrar-se ao documento,
que sinaliza a identidade da escola, na qual indica os objetivos, o percurso e a
meta a ser seguida. Baseado nas respostas das professoras fica claro que a
participação do coletivo na construção e avaliação do PPP, pouco acontece,
pois é pequeno o número das entrevistadas que afirmaram conhecê-lo.
O trabalho coletivo e a participação de todos os membros da escola são
fundamentais para a elaboração, construção e avaliação do PPP, o trabalho
pedagógico só terá sucesso, quando o coletivo participar da concepção das
ações pedagógicas.
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A escola é um espaço educativo e o trabalho que é realizado dentro
dela não pode ser pensado nem realizado no vazio e na
improvisação. O PPP é o instrumento que possibilita à escola inovar a
prática pedagógica dos docentes e dos demais membros da
comunidade escolar, na medida em que apresenta novos caminhos
para as situações que precisam ser modificadas. (IDEM, 2012, p. 35).

Em relação às questões pedagógicas da escola que as professoras
desejam dialogar e refletir, em relação ao PPP, frente a esta proposta de
intervenção, ficou destacado questões como, Alfabetização, Comportamento
dos alunos e responsabilidade das famílias, Teoria/prática na sala de aula,
Inclusão, Indisciplina Escolar, Avaliação, Conhecimento sobre o PPP e a
Gestão. A avaliação foi o item mais indicado, onde três professoras deixaram
visível a necessidade de dialogar e refletir sobre este tema, já a Inclusão, foi
comentada por duas professoras entrevistadas, como sendo importante, dar
continuidade ao estudo, pois em nossa escola há um trabalho efetivo sobre a
Inclusão, incentivado pela professora da sala de AEE.
A Professora P.D. evidenciou como questão pedagógica a ser
discutida, a Inclusão, ratificando ser importante sempre pensar no aluno e na
realidade do mesmo.
Acho que sempre tem que refletir a partir do nosso aluno, das necessidades e
realidade dele, que a cada dia nos surpreende com alguma coisa nova, ainda mais com a
inclusão, (...).

A Professora P.F. destacou em sua fala, a discussão pedagógica, como
sendo necessário dialogar e refletir, questões como, Inclusão, Gestão e
Avaliação.
Eu, assim, eu penso que a gente tem várias questões pra dialogar, refletir sobre a
nossa prática, o nosso processo de ensinagem, refletir sobre a inclusão, que é a área que eu
atuo, então sempre puxo muito, porque penso que se a gente discutir inclusão, a gente discuti
a aprendizagem para todos, refleti sobre a questão da gestão, enquanto promotora dessas
situações de encontro, refleti sobre qual é o papel mesmo dentro de cada um dentro da escola,
a questão da avaliação acho importante também refletir, mas assim, também penso que a
escola tem que ter, não sei bem como te dizer, mas acho que ela deveria ter uma identidade
que ela não tem, qual a linha pedagógica dessa escola, eu não sei, acho que isso é importante
discutir.
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A Professora P.G. ressaltou a questão da Avaliação, como sendo algo
necessário a ser pensado juntamente com o grupo de professores, tendo-a
algumas dúvidas sobre a Avaliação e a Aprendizagem dos alunos.
Eu acho que é a questão da aprovação e do diálogo com o aluno, pois muitas vezes a
gente acaba facilitando e ajudando, e deixando o aluno avançar sem ter condições, acho que
isto é uma coisa importante de ser revista, eu não sei até que ponto isso é válido para o aluno
ir avançando de série, sem ter aquele aprendizado significativo, porque vai chegar um dado
momento que ele vai empaca, devidas as suas dificuldades, essa é a parte mais importante
que eu vejo.

A Professora P.H. salientou que deveria ser revisto questões, como a
organização da escola, sendo que se efetivará através do conhecimento do
PPP.
Eu acho que organização. Eu acho muito importante, e acho em função disso que todo
mundo deveria conhecer o PPP, porque tem algumas coisas que eu acho que ficam a desejar
assim, nessas questões pedagógicas, devem ser mais cobradas, mas para cobrar tu tens que
ter conhecimento, então acho que a gente precisa conhecer mais o PPP.

Todas as questões acima citadas devem ser dialogadas e refletidas
perante o PPP, analisando assim, como são postas no documento que
identifica a escola e a sua identidade, e como são organizadas no dia a dia da
escola, ficando notória, a necessidade de ponderação, entre as questões de
Avaliação, Inclusão e Conhecimento sobre o PPP e a Gestão da Escola,
lembrando que as demais, também serão analisadas, construindo assim,
indicativos e subsídios através da avaliação do PPP.
Ficou visível que há a necessidade de discussão de temas que as
professoras sentem a carência e a deficiência, na qual citam a vontade de
dialogar e refletir confrontando com o PPP da escola. Essas necessidades
foram diagnosticadas na entrevista e na intervenção realizada, terão como
tópicos de discussão, revisitando e confrontando o PPP.
Para isso, inicialmente, é necessário identificar os desafios
cotidianos, o que pode ser feito mediante a investigação da própria
ação desenvolvida pela escola. Essa investigação permite aos
profissionais a identificação dos desafios práticos vividos no cotidiano
da escola. Além disso, auxilia a diferenciar as dificuldades de
natureza individual daquelas de caráter profissional, permitindo à
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equipe gestora o acompanhamento das interações que os diversos
sujeitos mantêm nesse espaço, do uso que fazem dos recursos
disponíveis, de suas formas de reflexão e suas propostas de ação.
(IDEM, 2012, p. 31).

As próximas questões inquiridas na entrevista: Se em nossa escola há
momentos e espaços para a discussão e reflexão, considerando o PPP da
mesma? E quando foi a última reunião para refletir e discutir sobre o mesmo? A
resposta foi unanime enquanto ao primeiro questionamento, que não há
reuniões para discutir o PPP, que não há grandes espaços para a discussão
sobre o mesmo, ficando gritante que não existem momentos para as demandas
sobre o PPP, ou seja, não é avaliado pela a equipe de docentes.
As respostas deixam explícito que o PPP, não é discutido e refletido pelo
corpo docente uma vez que a maioria das professoras responde nunca ter
participado de nenhuma reunião com esse fim, ou faz muito tempo que não há
essa discussão na escola.
Segundo Libâneo, Oliveira, Toschi (2007, p. 178), “deve-se cuidar que o
PPP esteja em permanente avaliação, em todas as suas etapas e durante todo
o processo, a fim de garantir o caráter dinâmico da vida escolar em todas as
suas dimensões”.
É de extrema importância o diálogo e a reflexão sobre as ações diárias,
embasadas no PPP, levando em consideração a realidade e a identidade da
escola, por este motivo, é necessário e relevante à avaliação contínua, onde as
ações e as estratégias do processo educativo sejam constantemente avaliadas.
A partir da investigação realizada através da entrevista, ficou claro que o
processo de refletir e avaliar as ações pedagógicas, fundamentadas no PPP,
não acontece na escola. Dando sequência à entrevista o próximo Princípio
Investigativo se deu em relação a ser significativo estudar, refletir e avaliar o
PPP em relação as nossas ações diárias na escola. As respostas das
professoras foram unanimes, afirmando que é de extrema importância estudar
e refletir o PPP, conhecendo-o e devendo estar em constante avaliação.
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De acordo com Medel (2012), a avaliação é necessária e fundamental
para conduzir o processo educativo e suas implicações, fazendo-se necessário
elaborar estratégias para a sua permanência.
A avaliação é de extrema importância para a efetivação do PPP, avaliar
as ações diárias, os projetos, as propostas, as necessidades, os impasses, e
avaliar constantemente a busca para as conclusões e deliberações, o processo
de avaliação deve ser revisto a todo o momento em que o próprio PPP está
sendo analisado, fazendo com que todos da comunidade escolar participem,
tornando assim, uma gestão democrática e participativa, lembrando que a
escola é de todos.
As respostas das professoras mostram o interesse de estudar, refletir e
avaliar o PPP, ficando indiscutível nas afirmações abaixo:
Professora P.A:
(...) Eu acho que uma discussão do PPP consegue não uniformizar, mas consegue
alinhar o pessoal com o mesmo pensamento da escola.

Já a Professora P.B, declarou:
Acredito que sim, muito importante, no momento é o que está nos faltando, porque, é
para que a gente consiga na escola, em quanto direção, equipe diretiva e o grupo todo de
funcionários, professores consiga trabalhar junto, num mesmo patamar para chegar num
mesmo objetivo, e não é o que esta acontecendo, né?

A Professora P.C, afirmou:
Acredito que sim, porque, assim, como eu, os professores também não estão inteirados
do PPP.

A Professora P.D, destacou que:
Sim, claro que sim, mas isso é fora da nossa realidade, não existe, eu pelo menos não
tenho isso bem claro, é porque eu procuro, eu procuro estar sempre em contato, até porque já
fui coordenadora, e eu sei mais ou menos o Projeto da escola e eu procuro com isso caminhar
sempre ao encontro a ele.

A Professora P.E, evidenciou:
Sim, porque tem que ser a cara da escola, não adianta ter um documento que não
reflete a situação que os professores vivem, porque aí não é válido, porque eu acho que o PPP
tem que ser construído com os professores, e é uma construção que tem que ser feita todos os
anos, (...), então vamos pensar em soluções, em medidas para isto, em projetos e tem que
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colocar dentro do PPP, porque ele é a identidade, porque a partir do momento que não coloca
dentro do Projeto Politico-Pedagógico da escola aquilo não existe, tu não tens base legal para
tu te amparares, acredito eu que seja assim.

A Professora P.E, deixa visível a necessidade do PPP atualizado, que
retrate a realidade da escola, devendo ser construído por aqueles que fazem
parte da mesma, que vivem a realidade do dia a dia, na qual deve ser
reavaliado todo o ano letivo, não apenas no começo, meio ou fim, mas a todo o
momento, buscando soluções para as preocupações que envolvem a escola,
sendo ele um documento que ampara a todos, como deixou bem nítido em sua
fala, o PPP é um documento que auxilia a escola nas suas tomadas de
decisões, trazendo assim, a sua missão, objetivos e valores para com a
sociedade na qual está inserida.
Falar de projeto político-pedagógico implica em falar de avaliação, por
ser esta a categoria do trabalho escolar que o inicia, o mantém no
andamento desejável, por meio de contínuas revisões de percurso, e
por oferecer elementos para a análise do produto final. (VILLAS
BOAS, 1998, p. 180).

A Professora P.F, trouxe também evidente a sua angustia, a respeito:
Certamente, eu penso que a gente tem que rever o nosso PPP, porque ele tem que
estar em sintonia, com o que a gente vem fazendo na escola, que ele não seja só um
documento de gaveta, mas que ele realmente esteja relacionado, e balizando as nossas ações,
como eu te disse antes, eu acho assim, como eu, as minhas colegas desconhecem o PPP,
porque o que acontece, tradicionalmente a maioria das escolas, não acho que seja só aqui,
elas fazem o PPP na gestão e apresentam aquilo assim, com detalhes, enchem o PPP, mas
não se para pra fazer a discussão dele, assim, sistematicamente, então ele cai em desacordo
com o que a gente vem fazendo, eu não sei bem se está em desacordo, se a gente realmente
segue o que está ali, segue porque segue, mas não intencionalmente.
(...) Para que essa construção se torne possível, a escola e os
professores devem alinhar os objetivos e assumir uma atitude
democrática e problematizadora diante das mudanças que ocorrem
na avaliação do projeto, estabelecendo-o definitivamente como um
processo integrado e contínuo na vida do projeto. (MARIANO, 2003,
p.18).

688

As demais professoras também trouxeram em suas falas o quanto é
importante estudar, refletir e avaliar o PPP em relação as nossas ações diárias
na escola, todas as respostas foram consonantes.
Os dois últimos princípios investigativos indagados nesta pesquisa
referem-se às propostas formativas, mais produtivas, neste processo de
avaliação do PPP e se as professoras tem interesse em participar de Rodas de
Conversa, Estudo e Laboratório de Produção Escrita com 20 h/ano, “Avaliando
o nosso PPP e por quê”? Em relação as preferências das professoras às
propostas formativas, cinco professoras escolheram Relatos de Experiências,
duas, Trabalho em Grupo, duas Palestras, Leitura e Discussão de Texto foi
escolhida sete vezes, praticamente todas as entrevistadas escolheram Leitura
e Discussão de Texto, sendo que cada professora podia escolher mais que
uma das propostas indicadas na entrevista.
Em relação ao interesse em participar das Rodas de Conversa, Estudo e
Laboratório de Produção Escrita, afirmaram querer participar
Conforme com Medel (2012, p. 35), “o PPP é o instrumento que
possibilita à escola inovar a prática pedagógica dos docentes e dos demais
membros da comunidade escolar, na medida em que apresenta novos
caminhos para as situações que precisam ser modificadas”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As reflexões teóricas apontadas neste trabalho tiveram como questão
essencial a avaliação institucional interna da referida escola e o PPP, tendo
como objetivo a avaliação do processo educativo e a qualidade do sistema
educacional, dando ênfase à importância da autoavaliação escolar, com base
no documento balizador da escola, o PPP.
O grande objetivo da avaliação permanente na instituição, sustentado no
PPP, é a busca de avanço na qualidade de ensino, refletindo assim, no
processo de ensino aprendizagem, a ausência da avaliação permanente do
PPP, dificulta e bloqueia o desenvolvimento da ação pedagógica, é
fundamental a ação contínua de estudos, reflexão e de encaminhamento de
689

novas propostas, combatendo os problemas da escola e as dificuldades
evidenciadas no seu dia a dia, dessa forma, superando os obstáculos.
Para a elaboração, implementação e avaliação do PPP, é de suma
importância à ação coletiva de todos os membros da escola, embasada no
dialogo e na autonomia, lembrando que o mesmo, dá suporte para a
organização do trabalho pedagógico, evidenciando a identidade da escola,
reconstruindo assim, as ações e finalidades da escola, devendo ter como
propósito formar cidadãos críticos e reflexivos de sua atuação perante a
sociedade.
A escola deve repensar e avaliar a todo o momento a sua dinâmica de
avaliação, valorizando assim, o processo educativo, pois o PPP denota o rumo,
o caminho, que a escola deve percorrer e atuar, devendo ser construído de
forma democrática e não burocrática, sendo ele um encadeamento de açãoreflexão-ação do processo educativo.
No PPP, devem ficar registrados os projetos e ações futuras que a
escola almeja, intervenções essas, elaboradas e operacionalizadas pela gestão
e por toda a comunidade escolar, tendo a participação de todos os membros
em sua elaboração e efetivação, buscando assim, a efetiva qualidade da
educação.
Portanto, através da análise dos princípios investigativos ficou
evidenciada a necessidade do estudo, reflexão e avaliação institucional
constante sobre o Projeto Político-Pedagógico, da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Balbino Mascarenhas, devendo ser baseado no diálogo e na
autonomia, tendo como objetivo principal debater e avaliar as ações
pedagógicas educativas da escola.
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GESTÃO DEMOCRÁTICA ESCOLAR E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR:
MESMOS CONCEITOS?
Luzia Lopes1
Eixo 2 – Gestão da Educação Básica e Superior
RESUMO
Vivemos em uma sociedade capitalista e excludente onde, nem todos podem usufruir dos
mesmos direitos, resultando em uma divisão de classes claramente definidas e distintas. Desta
forma, encontramos na educação um cenário propício para uma reformulação na conjuntura da
mesma. Neste sentido, a escola deve configurar um espaço de socialização de saberes e
experiências que possibilite o exercício da cidadania. Considerando a escola como um espaço
formador de sujeitos para a sociedade, nada mais justo que formar para o exercício da
democracia, do saber, do envolvimento e para que todos juntos, busquem uma transformação
social. A concretização de uma gestão escolar democrática vai ao encontro desse importante
objetivo da educação, onde se busca através dela a formação de uma sociedade mais
igualitária, que ofereça espaços para todos. Neste sentido administrar coletivamente requer um
trabalho participativo de todos os segmentos que venham a compor a comunidade escolar,
onde todos possam trabalhar em mútua cooperação e envolvimento, mapeando possibilidades
de caminhos na busca da concretização de objetivos em comum. Ao buscar subsídios em
defesa da participação popular, percebeu-se que a gestão escolar democrática difere da
administração escolar. A primeira nos remete aos princípios e métodos da empresa mercantil
capitalista, que visa o lucro, a exploração e a conformação dos excluídos. Já a segunda tem
objetivos emancipatórios, defende a participação de todos na busca por uma sociedade
melhor. Neste sentido, é conferida autonomia à escola, como um princípio da efetivação da
gestão escolar democrática. Pode-se dizer, portanto, que mesmo sendo defendida
incessantemente, a gestão democrática escolar ainda encontra percalços para sua efetivação,
dentre eles podemos destacar a hierarquia no ambiente escolar, muitas vezes inaugurada pela
equipe diretiva. A gestão aqui defendida busca o pleno exercício da cidadania de toda a
comunidade escolar, buscando formar para uma nova concepção de mundo e uma sociedade
mais igualitária e humana.
Palavras-chave: Gestão escolar democrática. Administração escolar. Democracia. Cidadania.

INTRODUÇÃO
Este trabalho é parte de uma pesquisa realizada no curso de Pós
Graduação em Gestão Educacional, da UFSM, intitulada “A Gestão Escolar
Democrática como possibilidade de exercício da cidadania a ser vivenciada na
escola”, orientada pela Profª Dra. Maria Elizabete Londero Mousquer, que teve
como objetivo principal levantar possibilidades de uma Gestão Escolar voltada
para o exercício da cidadania e da transformação social. Para mapear
possibilidades para a sua efetivação busquei compreender como a gestão
1
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lusya.lopes@hotmail.com.
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escolar democrática vem sendo idealizada por diferentes autores e pela
legislação nacional e, entender como se efetiva a autonomia no ambiente
escolar. Para isso, foi utilizada uma pesquisa qualitativa, de cunho bibliográfico,
apropriando-me das leis que defendem a gestão democrática e o exercício da
cidadania e das ideias trazidas por autores como Gandin, Gadotti, Libâneo,
Luce, Paro, Teixeira, entre outros.
A problematização do recorte da pesquisa trazido aqui- Gestão Escolar
Democrática Escolar e Administração Escolar: mesmos conceitos?- foi: Quais
são as origens e reais significados dos conceitos de administração escolar e
gestão democrática escolar?
Já o objetivo foi: Compreender como a Gestão Escolar Democrática vem
sendo idealizada por diferentes autores e pela legislação educacional,
diferenciando administração escolar e gestão democrática escolar.
GESTÃO

DEMOCRÁTICA

ESCOLAR

VERSUS

ADMINISTRAÇÃO

ESCOLAR
Ao pensarmos em organização escolar, nos são apresentados
dois termos que, mesmo parecendo terem o mesmo significado, se distinguem
em alguns aspectos. Desta forma, podemos refletir um pouco mais a respeito
dos mesmos, com o objetivo de esclarecer qual deles melhor se encaixa aos
objetivos primordiais da educação, percebendo melhor as especificidades dos
processos pedagógicos.
ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
A administração escolar nos remete aos métodos e princípios da
empresa mercantil capitalista. Paro (2011) nos traz as ideias de Ribeiro (1938)
que, praticamente iguala o processo de administração de empresas ao da
escola, o que é desfavorável à educação e seus princípios, pois, este modelo
de organização é regido pelos princípios dominadores da administração
capitalista, que visa o lucro, a exploração do trabalhador “[...] com objetivos,
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portanto, contrários aos da educação como emancipadora de sujeitos” (PARO,
2011, p. 35).
Cruz (2008) nos fala que a ligação existente entre a educação e os
setores produtivo e administrativo vem especialmente do período da Segunda
Guerra Mundial (1939-1945), em que a educação começa a ser percebida
como fator de produção. Ao final dos anos 80, o vínculo entre o setor produtivo
e a escola ganha mais força, em virtude da globalização, do neoliberalismo e
do surgimento das novas tecnologias. Cruz (2008, p. 66) reitera que ao final do
século XX
[...] adentrou-se o novo milênio, assistindo-se às mais notáveis e
radicais transformações do capital, em escala global [...]. Esse novo
capitalismo, fundado nas premissas supracitadas, se afirma, de modo
contundente, pelo aporte das poderosas cadeias de informação, pela
inexorável primazia dos tempos de globalização, da modernidade
competitiva [...]

A administração escolar, desde então, tem se mostrado como uma
estratégia de dominação, fugindo ao objetivo da escola de formar sujeitos
autônomos, críticos, desconsiderando suas subjetividades.
Paro (2011, p. 37) salienta que “[...] os princípios que são eficientes para
atingir aos fins da empresa capitalista não podem ser igualmente eficientes
para atingir os fins da escola”, pois, esse modo equivocado de ver a gestão
escolar desconsidera o processo pedagógico e suas especificidades.
(Ibid, p. 38) nos traz a contribuição de Teixeira (1968, p. 15)
Jamais, pois, a administração escolar poderá ser equiparada ao
administrador de empresa, à figura hoje famosa de manager
(gerente) ou do organization-man, que a industrialização produziu na
sua tarefa de maquinofatura de produtos produtos materiais. Embora
alguma coisa possa ser aprendida pelo administrador escolar de toda
a complexa ciência do administrador de empresa de bens materiais
de consumo, o espírito de uma e outra administração são de certo
modo até opostos. Em educação, o alvo supremo é o educando, a
que tudo o mais está subordinado; na empresa, o alvo supremo é o
produto, a que tudo o mais está subordinado. Nesta, a humanização
do trabalho é a correção do processo de trabalho, na educação o
processo é absolutamente humano e a correção um certo esforço
relativo pela aceitação de condições organizatórias e coletivos
inevitáveis. São, assim, as duas administrações polarmente opostas.
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Administrar, neste contexto, estaria relacionado ao ato de controlar, de
forma distanciada, objetiva e racional. Lück (2011, p. 57-58) nos fala que a
administração é vista como “[...] um processo racional, linear e fragmentado de
organização e de influência estabelecida de cima para baixo e de fora para
dentro das unidades de ação [...]”.
Como já bem exposto pelos autores, o tipo de gestão constituído a partir
da administração empresarial capitalista é incompatível com os interesses da
escola. Nas empresas busca-se dominar os oprimidos, subordiná-los. Já a
escola, tem objetivos emancipatórios, busca a democracia e a qualidade de
ensino, pautada nos ideais de igualdade de direitos e de libertação.
A administração busca gerenciar e controlar os envolvidos no sistema
educacional, onde o poder é centrado em apenas um ou alguns (orientador,
supervisor, diretor e vice-diretor) dos envolvidos. Desta forma, a divisão do
trabalho é hierárquica e busca formar para a sociedade capitalista, onde
valores são legitimados e a conformação dos “excluídos” é uma forma de
concretização dos objetivos pré- estabelecidos. A racionalidade é um meio
empregado neste sistema, onde os princípios de organização, controle e
comando dos envolvidos são postos em prática.
Os primeiros registros que firmam as bases sobre Administração Escolar
no Brasil foram escritos a partir dos anos de 1930, período em que se
começava a questionar a educação tradicional e, defender as ideias
progressistas. Por influência do movimento pedagógico da Nova Escola, os
defensores das ideias dessa corrente, aqui no Brasil, passaram a defender a
educação

como

um

campo

que

necessitava

de

dados

científicos,

acompanhados de uma maior demanda da oferta educacional. Como nos
relatam Drabach e; Mousquer (2009, p. 260) citando o Manifesto (1932),
Data deste período, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova [...]
mencionava, dentre outras questões, a falta de “espírito filosófico e
científico na resolução dos problemas da administração escolar”
como principal responsável pela “desorganização do aparelho
escolar”.
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A partir daí, portanto, se começa a elaborar os primeiros escritos sobre
administração escolar no Brasil. Os autores considerados pioneiros no assunto
foram: Leão (1945), Ribeiro (1986), Lourenço Filho (2007) e Teixeira (1961;
1964; 1997).
Antônio de Arruda Carneio Leão (1945), considerando a expansão da
oferta educativa, defendia a administração escolar inspirada na administração
das empresas, baseadas nas ideias de Fayol. “Coerente com os princípios de
cientificização do campo educacional, tão em voga em sua época, Leão
opunha-se à ideia de administração como conquista empírica, fruto do
exercício funcional.” (DRABACH e; MOUSQUER, 2009, p. 261) Fica claro o
poder de hierarquia do modelo defendido por Leão, na imagem do diretor
escolar.
José Querino Ribeiro (1986), citado por Drabach e Mouquer (2009),
defendia a escola como uma instituição social que recebe financiamento
público e, por este motivo, deveria apresentar resultados satisfatórios. Como
mecanismos para a efetivação dos resultados satisfatórios Ribeiro (1986, p. 30)
citado por Drabach e; Mousquer (2009, p. 263) escreve que “a Administração
escolar vai funcionar como um instrumento executivo, unificador e de
integração do processo de escolarização, cuja extensão, variação e
complexidade ameaçam a perda do sentido da unidade que deve caracterizá-lo
e garantir-lhe o bom êxito”.
A administração defendida por ele deveria, como nos escrevem Drabach
e; Mousquer (2009), estar baseada na filosofia da educação (objetivos da
educação), na política de educação (meios para se alcançar os objetivos) e as
ciências correlatadas (Biologia, Psicologia, etc...) que ajudariam a definir os
objetivos e os meios para o alcance dos mesmos.
Ribeiro, assim como Leão, buscava nas bases da administração das
empresas, fundamentos para administrar a escola, segundo Ribeiro (1986,
p.60) citado por Drabach e; Mousquer (2009, p. 264), “[...] a escola não
precisou mais do que inspirar-se neles para resolver as suas (...) teve apenas
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de adaptá-los a sua realidade.” Suas ideias, portanto, também foram inspiradas
nas ideias de Taylor e Fayol.
Manoel Bergström Lourenço Filho (2007) apresenta sua ideia de escola
como aquela que devem produzir algo, em quantidade e qualidade, cabendo a
mesma, produzir para o país, que com ela gasta (DRABACH e; MOUSQUER,
2009).
As mesmas autoras citadas acima (2009) citam Lourenço Filho (2007, p.
46) que defende a distribuição de tarefas, onde “Organizar, neste sentido, diz
respeito a “bem organizar elementos (coisas e pessoas) dentro de condições
operativas (modos de fazer), que conduzam a fins determinados”.
Podemos notar, portanto, que a eficiência almejada, só seria
concretizada, segundo ele, com base na autoridade, na eficiência e no controle
dos envolvidos.
Anísio Spinola Teixeira como os demais autores citados, também parte
da necessidade de mudança, considerando a expansão da escola para a
sociedade, mostrando-se preocupado com a qualidade de ensino.
Teixeira busca romper com os ideais de administração apresentados
pelos autores antes citados, pois, segundo ele (1964, p. 15)
Embora alguma coisa possa ser aprendida pelo administrador escolar
de tôda a complexa ciência do administrador de emprêsa de bens
materiais de consumo, o espírito de uma e outra administração são
de certo modo até opostos. Em educação, o alvo supremo é o
educando a que tudo mais está subordinado; na emprêsa, o alvo
supremo é o produto material, a que tudo mais está subordinado.
Nesta, a humanização do trabalho é a correção do processo de
trabalho, na educação o processo é absolutamente humano e a
correção um certo esforço relativo pela aceitação de condições
organizatórias e coletivas aceitáveis. São, assim, as duas
administrações polarmente opostas.

A partir disso passam a ser mapeadas novas ideias e críticas ao modelo
de administração defendido até então, passam a ser escritos os primeiros
contornos sobre gestão escolar democrática. Inauguram estas ideias Arroyo
(1979), Félix (1985) e Paro (2000), além de outros autores, alguns citados
neste trabalho.

697

Arroyo questiona a racionalidade como meio de aumento e não de
diminuição das desigualdades sociais. Segundo Drabach e; Mousquer (2009),
Arroyo vê a administração como um exercício de poder e contribuição na
construção de uma sociedade capitalista, considerando que traz das empresas
capitalistas seus ideais de produção e de racionalidade. Segundo Arroyo (1979,
p. 39), toda esta necessidade de organização racional, “[...] a insistência em
apresentar a racionalidade administrativa como necessidade „natural‟ ao bom
funcionamento das instituições oculta a dimensão política de todo o processo
administrativo”.
Assim, a organização apresentada nas ideias dos autores acima citados,
que falam sobre administração escolar, tem a ver com produtividade, controle,
opressão por parte das classes dominantes. Arroyo busca apresentar um novo
modelo de gestão dentro da escola, ou seja, aquele que considere a todos
como agentes participativos das decisões da escola, efetivando uma
descentralização do poder e a prática democrática.
Drabach e; Mousquer (2009) nos falam que Félix, atribui importante
sentido às ideias de Arroyo, pois, acredita que a forma de administrar a qual
me referi anteriormente, exerce controle tanto no planejamento das ações a
serem desenvolvidas quanto nas operações que são executadas. Paro também
vai ao encontro das ideias de Arroyo e Félix, suas ideias serão melhor
explicitadas nos subtítulo e capítulo posteriores.
GESTÃO DEMOCRÁTICA ESCOLAR
A luta por uma gestão democrática na educação ganhou força por volta
dos anos de 1970-1980, com a conquista dos planos de carreiras dos
professores, momento em que se começou a questionar o modelo de
organização burocrática e hierárquica na área da administração escolar.
Ao fazermos um breve histórico, encontramos na Constituição Federal
de 1988, art. 206, Inciso VI, a gestão democrática no ensino público como
princípio do ensino a ser ministrado. Além disso, essa nova ordem
constitucional detalhou e ampliou possibilidades de direito à educação. A partir
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de então, as ideias passaram a ser reproduzidas nas Constituições Estaduais e
nas Constituições Municipais, também chamadas de Leis Orgânicas.
Logo mais adiante, foi criada a Lei Estadual nº 10.576, de 14 de
novembro de 1995, alterada pelas Leis 11.695 de 10 de dezembro de 2001 e
13.990 de 12 de maio de 2012, também conhecida como Lei da Gestão
Democrática do Estado do Rio Grande do Sul. Em seu art. 1º, a lei garante o
exercício da gestão democrática, observando-se os seguintes preceitos:
I-autonomia dos estabelecimentos de ensino na gestão
administrativa, financeira e pedagógica; II-livre organização dos
segmentos da comunidade escolar; III-participação dos segmentos da
comunidade escolar nos processos decisórios e em órgãos
colegiados; IV-transparência dos meios administrativos, financeiros e
pedagógicos; V-garantia da descentralização do processo
educacional; VI-valorização dos profissionais da educação; VIIeficiência no uso dos recursos.

Esta lei, por sua vez, é bastante detalhada e traz a tona, como de fato a
gestão democrática escolar deve ser exercida. A partir da Constituição Federal
e da Lei da Gestão Democrática do Estado do Rio Grande do Sul, outros
instrumentos legais visaram a garantia do exercício da gestão democrática.
Como encontramos na Lei do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei
nº 8.069, de 1990, que além de garantir em seu Cap. IV, art. 53 que “A criança
e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de
sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o
trabalho [...]”, garante ainda, neste mesmo artigo, Parágrafo Único que “É
direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem
como participar da definição das propostas educacionais”.
Ainda no ano de 1996, foi criada a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394, que em seu art. 2º, Inciso VIII, declara
como princípio da educação a “gestão democrática do ensino público, na forma
desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino”.
Ainda hoje, a luta por uma gestão democrática na escola vem sendo
pensada e defendida em documentos legais, prova disso é a garantia do seu
exercício no Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024), Lei 13.005 de
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2014. Em seu art. II, Inciso VI define como princípio a “promoção do princípio
da gestão democrática da educação pública”. Nesta lei são propostas 20
metas, encontramos na meta 19 um maior respaldo em relação à gestão
democrática, vejamos:
Meta 19: assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a
efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios
técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade
escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio
técnico da União para tanto.

São definidas ainda oito estratégias que visam o cumprimento da gestão
democrática, que serão detalhadas mais a diante. Apesar das leis defenderem
o exercício da gestão democrática, sabemos que o exercício de participação
ainda é pequeno e encontra muitas dificuldades de efetivação dentro das
escolas.
Mas o que de fato significa uma gestão democrática escolar? Quais são
seus princípios? Em quais objetivos está pautada?
A escola, como instituição social, tem objetivos a alcançar e segundo a
legislação educacional, a escola deve promover uma formação integral, a
aprendizagem escolar, a formação de valores e atitudes e, a formação da
cidadania. Segundo Libâneo (2010, p. 315) “O sistema de organização e de
gestão da escola é o conjunto de ações, recursos e procedimentos que
propiciam as condições para alcançar esses objetivos”.
Porém, ao contrário da denominada administração escolar, as formas de
organização e gestão escolar da gestão democrática se diferem em alguns
aspectos. Dentre eles podemos citar seus objetivos, que se dirigem a educação
de pessoas (onde as relações interpessoais devem ser levadas em
consideração), o processo educativo é muito mais qualitativo do que
quantitativo e, os alunos, ao mesmo tempo em que utilizam daquele serviço,
são membros da sua organização.
A escola, neste sentido, é uma organização, constituída de pessoas que
têm objetivos em comum e que, conjuntamente, traçam possibilidades de
alcance desses objetivos.
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Podemos elencar, desta forma, os princípios ligados a uma gestão
democrática:

participação,

autonomia,

democracia,

comprometimento e

responsabilidade de todos.
Podemos

dizer

que

vivemos

em

uma

sociedade

de

classes,

hierarquizada e excludente. Como docentes, acreditamos na escola como um
potencial transformador, onde caminhos que busquem modificar essa triste
sejam possíveis de serem traçados em conjunto, diminuindo a distância entre
os diferentes membros que compõem a comunidade escolar, ou seja, equipe
diretiva, pais, alunos, professores e funcionários.
Entendida a gestão democrática como uma garantia da qualidade do
ensino, como forma de exercício da plena cidadania, podemos dizer que
O princípio da gestão democrática não deve ser entendido apenas
como prática participativa e descentralização do poder, mas como
radicalização da democracia, como uma estratégia de superação do
autoritarismo, do patrimonialismo, do individualismo e das
desigualdades sociais. (GADOTTI, [s.a.], p. 8)

Luce (2006, p. 16) nos traz as ideias de Boaventura de Souza Santos
(2002) que, ao analisar as teorias e práticas da democracia, contextualiza
melhor a forma de democracia que se almeja, ou seja, a democracia
participativa e popular, vista como uma “[...] forma de aperfeiçoamento da
convivência humana, construída histórica e culturalmente, que deve reconhecer
e lidar com as diferenças, ser inclusiva das minorias e das múltiplas
identidades [...]”.
Libâneo (2010) ao falar em democracia participativa, afirma que a
participação significa uma intervenção dos profissionais da educação e dos
usuários na gestão da escola, onde a mesma deixa de ser um espaço fechado
e inacessível. Gadotti (1997, p. 16) contribui dizendo que a escola
[...] contribui para a democratização das relações de poder no seu
interior e, consequentemente, para a melhoria da qualidade do
ensino. Todos os segmentos da comunidade podem compreender
melhor o funcionamento da escola, conhecer com mais profundidade
todos os que nela estudam e trabalham, intensificar seu envolvimento
com ela e, assim, acompanhar melhor a educação ali oferecida.
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É a partir desse tipo de democracia, no exercício coletivo da busca por
uma vida em sociedade mais igualitária e humana que níveis mais elevados de
participação popular vão sendo construídos, onde, fazer parte não significa
apenas um exercício passivo, mas, sim, “[...] avançar para a apropriação das
informações, a plena atuação nas deliberações [...] exercendo o controle e
avaliação sobre o processo de planejamento e execução.” (LUCE, 2006, p. 17)
Desta forma, uma gestão democrática na escola deve ir ao encontro de
objetivos emancipatórios, onde, seja possível o exercício da cidadania e da
autonomia dos sujeitos. É através da educação, portanto, que os cidadãos têm
a oportunidade de uma formação ideológica, filosófica e política.
Paro (2002) também defende a gestão democrática como um meio de
transformação social, uma forma de lutar e diminuir as desigualdades sociais,
políticas e econômicas. Segundo ele, “[...] a educação poderá contribuir para a
transformação, na medida em que for capaz de servir de instrumento em poder
dos grupos sociais dominados em seu esforço de superação da atual
sociedade de classes.” (PARO, 2002, p. 103)
A escola, neste sentido, contribui para a transformação social no
momento em que promove a socialização do saber e, também, quando forma
consciências críticas. No entanto, para formar cidadãos autônomos e críticos,
se faz necessário, num primeiro momento, apontar para o conhecimento da
realidade e da sociedade em que se está inserido.
Paro (2002, p. 120) nos escreve que a escola capitalista quer o
contrário, ela
[...] através de uma abordagem metafísica do real, busca manter as
pessoas afastadas da compreensão objetiva do mundo social,
refugiando-se numa concepção idealista da realidade como forma de
ocultar os conteúdos que comprometem sua situação dominante, à
classe operária interessa precisamente o contrário, ou seja, o
desvelamento mais radical possível da realidade concreta, já que o
conhecimento dessa realidade já traz, em si, um caráter
revolucionário, na medida em que põe a mostra as injustiças e
contradições existentes, apontando para a necessidade de sua
superação.
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É necessário, portanto, formar para uma nova concepção de mundo,
para a construção de uma nova sociedade, mais igualitária e humana, onde as
classes menos favorecidas possam se apropriar dos saberes historicamente
acumulados, desenvolvendo uma consciência crítica, capaz de fazê-los lutar
pela mudança.
METODOLOGIA
São as inquietações e os problemas que movem as pesquisas, porém,
várias podem ser as possibilidades metodológicas de uma pesquisa. Silva
(2005, p. 9) nos fala que “[...] a metodologia tem como função mostrar a você
como andar no “caminho das pedras” da pesquisa, ajudá-lo a refletir e instigar
um novo olhar sobre o mundo: um olhar curioso, indagador e crítico.”
Desta forma, este trabalho é resultado de uma pesquisa qualitativa, de
cunho bibliográfico, pois buscou explorar, descobrir através de fenômenos. Tive
a possibilidade de observar e analisar as informações apresentadas nos livros
e materiais consultados, buscando responder as inquietações da pesquisa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os primeiros escritos sobre gestão na escola referem-se
especificamente à administração escolar, ou seja, nos revelam uma cópia
autêntica dos modelos de produção da empresa mercantil capitalista, dentro da
escola.
Atualmente, buscamos romper com as ideias inauguradas por Leão,
Ribeiro e Lourenço Filho, pois nos remetem a configuração de uma sociedade
excludente e hierárquica, contrária aos objetivos da escola, de formar cidadãos
autônomos e críticos.
Os princípios da gestão escolar democrática têm por objetivo primordial
romper com estes ideais que estão impregnados na organização e gestão de
muitas escolas, por entender que os objetivos da escola são totalmente
diferentes da empresa. Na escola, os objetivos estão ligados à educação de
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pessoas (onde as relações interpessoais devem ser levadas em consideração),
o processo educativo é muito mais qualitativo do que quantitativo e, os alunos,
ao mesmo tempo em que utilizam daquele serviço, devem ser membros da sua
organização.
Como educadores, sonhamos com uma sociedade mais igualitária e
humana, onde sejam derrubados os muros da desigualdade social e da
exclusão. Devemos estar convictos de que a gestão democrática deve
contribuir para uma transformação social, através do exercício da cidadania, da
participação direta de todos os membros que compõe o conselho escolar, nas
decisões da escola, concretizando seus objetivos emancipatórios. A escola,
desta forma, deixa de ser um espaço inacessível e desconhecido, para ser um
espaço aberto, de diálogo, sem hierarquia e exclusão.
É necessário, portanto, formar para uma nova concepção de mundo,
para a construção de uma nova sociedade, mais igualitária, onde as classes
menos favorecidas possam

se

apropriar

dos

saberes

historicamente

acumulados, desenvolvendo uma consciência crítica, capaz de fazê-los lutar
pela mudança.
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GRUPO DE TRABALHO DE GESTORES ESCOLARES EM FORMAÇÃO
CONTINUADA
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Eixo 2 – Gestão da Educação Básica e Superior
RESUMO
Neste artigo apresentamos uma abordagem reflexiva sobre a formação continuada dos
gestores escolares delimitando seu escopo à enfoques evidenciados na situação experiencial
de Grupos de Trabalho de Gestores no âmbito do Programa de Formação Continuada
Macromissioneira da Universidade Federal da Fronteira Sul. Partindo do pressuposto de que
vivemos em uma sociedade já impactada pelas transformações tecnológicas, contextualiza-se
o papel social da escola básica. Considerando que a escola precisa ressignificar-se, é
fundamental que seus gestores possam ter o entendimento e estejam preparados para as
implicações em âmbito educacional implicadas por essas transformações sociais. Para que os
professores/gestores possam qualificar-se durante todo seu fazer docente, defende-se a
necessidade de processos formativos continuados de forma regionalizada e contextualizada
baseada em metodologias participativo-reflexiva onde o docente/gestor possa exercer o
protagonismo de seu próprio processo formativo. Destaca-se ainda, a experiência da
Universidade Federal da Fronteira Sul - Campus Cerro Largo juntamente com outras
Instituições de Ensino Superior, Coordenadorias Regionais da Educação, Sindicato de
Professores e Promotoria de Justiça em Educação da região Macromissioneira do RS que
executaram uma formação continuada dos professores da rede básica e municipal, constituída
organizacionalmente de Grupos de Trabalhos com o objetivo de facilitar a interlocução dos
professores na troca de experiências ajudando a resolver os problemas encontrados nas
escolas. Entre os grupos instituídos, o GT de gestores surgiu a partir do pedido dos próprios
diretores das escolas tendo em vista a superação teórica conceitual e prática dos problemas de
gestão escolar em que se viam envolvidos. A partir de uma metodologia de pesquisa-ação,
instrumentalizada por diários de bordo, foram levantadas algumas das principais demandas
formativas desses gestores escolares. Nesse contexto apresentam-se reflexões sobre algumas
dessas temáticas, tais como conceitualização de gestão escolar, gestão democrática e
autonomia escolar.
Palavras-Chave: Gestão escolar. Macromissioneira. Demandas formativas.

INTRODUÇÃO
A condição humana nos remete a uma constante busca pela
integralidade. Somos seres inacabados, mas em constante construção e
reconstrução, alimentados pela inquietude, pela curiosidade, pelo saber ainda
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não dominado. A cada momento escrevemos e modificamos a história e por
meio da ciência sistematizamos o

conhecimento

que produz novas

interferências do ser humano nos rumos da sociedade. As décadas adjacentes
à virada do milênio foram pródigas para o desenvolvimento científico. A
massificação de produtos tecnológicos de comunicação, permitiram um
processo de globalização implicando em modificações das relações sociais e
das formas organizacionais do trabalho.
Diante de um quadro de avanços científicos, de aceleradas implicações
para a sociedade, cabe aos profissionais da educação, uma reavaliação
(constante) sobre o papel da escola nesse contexto. O que é necessário para
que a escola acompanhe a contemporaneidade do conhecimento científico?
Responder esta questão não é uma tarefa fácil e a dificuldade é ainda maior
quando inferimos a ela uma inversão de causa e efeito. O papel da escola deve
ser reativo buscando acompanhar as mudanças sociais ou deve assumir uma
postura proativa na busca de uma sociedade que queremos? Além disso, quem
é este novo aluno que hoje chega à escola? O que ele busca, enquanto sujeito
social? Estas são questões de cunho filosófico e sociológico que não só
suscitam respostas e ações no âmbito de macro políticas e gestões nacionais,
mas também das políticas e gestões em âmbito escolar.
Na realidade da maioria de nossas escolas, o estudo e reflexões sobre
questões filosóficas e sociológicas parecem estar muito distantes das
preocupações das equipes gestoras escolares. Os diretores e suas equipes
ocupam a maior parte do seu tempo de trabalho escolar cuidando de tarefas
burocráticas para cumprir e fazer cumprir as exigências legais e financeiras
inerentes aos seus cargos. Mas a gestão administrativa é apenas uma das
responsabilidades atribuídas aos diretores e suas respectivas equipes diretivas.
Cabe ainda a responsabilidade da gestão pedagógica e da gestão de
comunidade escolar. Na questão pedagógica, é de responsabilidade da gestão
escolar, prezar pela qualidade do processo de ensino-aprendizagem, conduzir
a elaboração e a execução do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola.
Estas responsabilidades, mesmo que delimitadas em uma relação de espaço708

tempo, envolvem alunos, professores, funcionários, pais, ou seja, pessoas que
se relacionam e formam a comunidade escolar e daí decorre a necessidade de
um trabalho de gestão de comunidade, no sentido de promover um constante
diálogo intra e extraescolar.
O Plano Nacional de Educação (PNE) estabelece como uma
de suas metas “a efetivação da gestão democrática da educação,
associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública
à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas” (BRASIL, 2014).
Porém a gestão democrática na escola, não está limitada à prática da
eleição de seus diretores. Como diz Dourado
A gestão democrática implica um processo de participação coletiva;
sua efetivação na escola pressupõe instâncias colegiadas de caráter
deliberativo, bem como a implementação do processo de escolha de
dirigentes escolares, a participação de todos os segmentos da
comunidade escolar na construção do projeto político-pedagógico e
na definição da aplicação dos recursos recebidos pela escola. (2006,
p. 81).

É relevante o papel a ser desempenhado pelo gestor escolar em uma
instituição de ensino, na articulação do diálogo constante entre os sujeitos da
comunidade escolar, na legitimação da proposta pedagógica no âmbito
educacional, na viabilização de uma educação transformadora da sociedade.
Mas qual a atuação se espera dos sujeitos que assumem este papel da gestão
escolar? Libâneo apresenta uma orientação a esse respeito ao afirmar que
quem ocupa cargo de liderança como diretor ou coordenador
pedagógico precisa despor-se do posicionamento de predominante
autocrático para possibilitar o desenvolvimento de um clima em que
todos contribuam com ideias, críticas, encaminhamentos, pois a
gestão e participação pedagógica pressupõem uma educação
democrática. (2002, p.200).

A escolha de diretores e equipe diretiva por meio de eleições entre
docentes atuantes na escola configura-se em um instrumento democrático,
porém não garante uma gestão democrática. Por vezes os diretores escolhidos
não possuem os conhecimentos necessários à administração escolar. Em
algumas redes de ensino, há a exigência de que o candidato eleito para a
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direção participe de cursos específicos no período inicial (ou imediatamente
anterior) à sua gestão. Mas muitas demandas formativas surgem no decorrer
do processo de gestão. Para esses casos e outros, é que uma formação
continuada para gestores escolares se justifica. Um programa de formação
continuada de gestores capaz de possibilitar acompanhamento e qualificação
em

exercício,

compartilhando

situações

reais

com

outros

gestores,

possibilitando trocas de experiências, (re)interpretações e reflexões sobre suas
ações, dando maior segurança e respaldo sobre as decisões a serem tomadas.
É na importância da formação continuada dos gestores que está
centrado o objetivo desse artigo, remetendo e sustentando seu escopo em
relatos de experiências de Grupos de Trabalho de Gestão operacionalizados
no âmbito do Programa Interinstitucional de Formação Continuada dos
Trabalhadores em Educação da Região Macromissioneira, executado pela
Universidade Federal da Fronteira Sul, no campus Cerro Largo, em parceria
com diversas Instituições de Ensino Superior da região noroeste do estado do
RS, Coordenadorias de Educação e Sindicato dos professores, atuantes na
mesma região, além de Secretarias Municipais de Educação e Promotoria da
Justiça em Educação.
A NECESSÁRIA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E
GESTORES
Estamos inseridos em uma sociedade onde as transformações sociais
apresentam uma forte repercussão no âmbito educacional em diferentes níveis.
A tecnologia, a ciência, a globalização, a economia e a sociedade avançam de
tal maneira e é tão grande o volume de informações que nos é disponibilizado,
que essas informações são minimamente significadas e em geral rapidamente
esquecidas. Se há alguns anos atrás o professor na escola era a grande fonte
de informações científica para a maioria dos jovens, hoje a informação é
abundante e disponível em qualquer lugar e hora. Ao mesmo tempo em que a
informação nos chega com muita facilidade e de forma praticamente
instantânea, surgem os problemas de confiabilidade das informações e da
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significação destas na construção de conhecimentos. Essa revolução
tecnológica dá origem à expressão “Sociedade de Conhecimento”. Novas
normas surgem nessa sociedade e mudam as exigências docentes, ou seja,
mais do que nunca o papel do professor está ligado ao conhecimento e não à
função minimizada de repassar informações pré-estabelecidas em currículos
fragmentados. Para isso o professor deve estar se qualificando sempre, pois
isso é necessário para que ele possa exercer a sua professoralidade,
fundamentada em seu papel transformador da sociedade.
As implicações aos professores produzidas por essas mudanças são
salientadas por Imbernón quando afirma que,
é necessário conhecer os elementos da herança formadora que nos
permitam continuar construindo e oferecer alternativas de inovação e
mudança às políticas e práticas de formação. Ninguém pode negar
que a realidade social, o ensino, a instituição educacional e as
finalidades do sistema educacional evoluíram e que, como
consequência, os professores devem sofrer uma mudança radical em
sua forma de exercer a profissão e em seu processo de incorporação
de formação. (2010, p.13).

A escola deve ser um espaço qualificado, que busca construir o
conhecimento de e com os seus alunos, tornando-os pessoas responsáveis e
comprometidas com a transformação da sociedade em que vivem. Como diz
Freire (2010, p.47) o professor deve “saber que ensinar não é transferir
conhecimentos mas criar as possibilidades para sua própria produção ou a sua
construção”. Temos que ter clareza de que este processo criativo a ser
possibilitado ao estudante da escola básica, não é plenamente desenvolvido
pelo professor durante a sua própria formação inicial. Por isso a necessidade
da formação continuada, pois ela se volta ao trabalho docente, num processo
reflexivo sobre sua prática permitindo-lhe a construção de sua profissionalidade
e a consolidação de um fazer pedagógico capaz de despertar nos alunos uma
postura crítica reflexiva sobre seus saberes cotidianos, na busca dos saberes
científico.
Uma boa formação continuada de professores possibilita um processo
reflexivo sobre seu próprio fazer docente, permitindo pela troca de experiências
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e

informações

uma

contribuição

colegiada

para

o

crescimento

e

desenvolvimento do professor. Para Nóvoa (1997, p.26) “a troca de
experiências e a partilha de saberes consolidam espaços de formação mútua,
nos quais cada professor é chamado a desempenhar, simultaneamente, o
papel de formador e de formando”. Ainda está no imaginário de muitos
professores que ter a formação inicial da graduação e o conhecimento
experiencial são suficientes para o profissionalismo docente. Os novos
conhecimentos humanos, a facilidade do acesso às informações, o impacto das
tecnologias tem provocado mudanças na forma de pensar, de adquirir e de
utilizar o conhecimento. O professor também deve aprender a aprender e
aprender a mudar sempre que necessário. Por isso a necessidade e uma
formação permanente onde o professor possa estar se atualizando,
pesquisando e inovando. Mas a realidade atual não parece preocupar-se com
essa necessidade. Segundo os dados da plataforma Cultiveduca (UFRGS,
2017) 66,6% dos professores brasileiros da Educação Básica não realizaram
formação continuada no ano de 2016. Considerando a Meta 16 do Plano
Nacional de Educação (PNE. 2014) que estabelece a “garantia a todos os(as)
profissionais da Educação Básica a formação continuada em sua área de
atuação”, torna-se evidente que este é um preocupante dado ainda a

ser

superado junto aos profissionais da educação brasileira.
O PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MACROMISSIONEIRO
O sistema educacional brasileiro atribui às Instituições de Ensino
Superior (IES) o desempenho de um papel fundamental na formação
continuada dos professores e demais profissionais da Educação Básica. Cabe
às IES o enfrentamento não apenas do problema da formação inicial de
professores,

mas

também

da

formação

continuada.

A

esperada

indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão das universidades remetelhes não apenas ao compromisso da participação e execução de programas
criados diretamente pelas políticas públicas da educação (PNAIC, PNEM,
PIBID, etc.), mas também à proposição de programas de formação continuada
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de profissionais da Educação Básica, regionalizados e contextualizados.
Quando falamos em formação continuada de profissionais da educação,
destacamos a necessidade de processos formativos que não se limitem a
encontros esporádicos, fragmentados, baseados em palestras, com a postura
escutatória e passiva dos professores em formação. Para além de seminários e
palestras, é indicado que a formação seja efetivamente continuada e se
estabeleça como um processo espaço-temporal de grupos de trabalho, em que
os docentes objetivem as reflexões sobre o seu fazer pedagógico e sua
condição de professoralidade. Neste sentido são relevantes a participação e a
assessoria de membros de IES, externos ao grupo de professores, mas
integrados na perspectiva de subsidiar o referenciamento teórico que
sustentem as ações e reflexões do grupo da educação Básica. De acordo com
Freitas,
a formação de professores é responsabilidade das universidades,
lócus privilegiado e prioritário para a formação dos profissionais da
educação básica, pela multiplicidade dos campos de saber e pela
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão que lhe é
exclusiva. (2014, p.429).

Um exemplo de uma proposição de formação para profissionais da
Educação Básica com as características esperadas descritas já foi executado
sob a coordenação da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) - Campus
Cerro Largo. A UFFS tem priorizado e busca constantemente trabalhar com a
formação de professores da rede básica estadual e municipal, por meio do
Programa Interinstitucional de Formação Continuada dos Trabalhadores em
Educação da Região Macromissioneira-Noroeste do Estado do Rio Grande do
Sul. Executando seus objetivos, o programa busca uma perspectiva de
efetivação social do direito universal à educação de qualidade cientifica e
social, de reflexão sobre as práticas e formações dos profissionais, de
coordenação interinstitucional, de interdisciplinaridade e de interlocução entre
os profissionais das Instituições de Ensino Superior, públicas, comunitárias, e
os profissionais das escolas estaduais e municipais. O programa em execução
foi criado de forma coletiva desde março de 2011, pela Comissão
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Interinstitucional de Formação Continuada dos Profissionais da Educação,
coordenada pela Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Cerro Largo.
A referida comissão constituiu um Grupo de Trabalho Dirigente, composto por
representantes de nove Universidades públicas e comunitárias, de seis
Coordenadorias Regionais de Educação, de oito Núcleos do Centros dos
professores do RS (CPERS/Sindicato) e da Promotoria de Justiça Regional de
Educação de Santo Ângelo e Missões.
A formatação organizacional adotada pelo Programa de Formação
Macromissioneiro estabeleceu para cada região de Coordenadoria Regional de
Educação (CRE) participante, a constituição de
Grupos de Trabalho (GT) em cada uma das grandes áreas do
conhecimento, com professores da área, um coordenador do grupo e
um assessor colaborativo de uma IES da região. [...] Cada GT deveria
progressivamente definir o plano para suas ações formativas, através
da negociação coletiva e contínua dos temas de discussão e das
formas operacionais de tratá-las. (GASTALDO; ARENHART; ANGST;
2015, p. 35).

A Formação Continuada Macromissioneira teve a participação de cerca
de dez mil profissionais da educação do noroeste do RS. Para isto foram
constituídos GTs de Alfabetização, Ciências Humanas e Sociais, Ciências da
natureza, Curso Normal, Curso de Educação de Jovens e Adultos, Educação
no Campo, Funcionários, Gestão, Linguagens, matemática e Seminário
Integrado. A divisão por área epistêmica ou temática foi justificada pelo
entendimento de que a afinidade das disciplinas facilita a interlocução entre
professores para a troca de experiências, relato de situações problemáticas e
reflexões conjuntas para a solução das mesmas.
FORMAÇÃO CONTINUADA EM GRUPOS DE TRABALHO DE GESTORES
ESCOLARES
Entre

os

Grupos

de

Trabalho

executados

pelo

Programa

Interinstitucional de Formação Continuada dos Trabalhadores em Educação da
Região Macromissioneira, queremos destacar neste artigo, as demandas e
reflexões surgidas nos Grupos de Trabalho de Gestão. Em uma das reuniões
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do GT Dirigente, foi encaminhada pelos Coordenadores de CRE a solicitação
dos diretores de escola, para que houvesse a formação de um GT para
Gestores, uma vez que os mesmos desempenham um importante trabalho de
organização e planejamento, e também tendo em vista que há pouca formação
voltada para essa área. De acordo com a proposta do Programa de Formação
Macromissioneiro, a formação de um GT dos Gestores, se justificou e se
justifica, tanto pelas abordagens que se centram no desenvolvimento de
equipes escolares como pelas que se centram na escola como organização
aprendente.
Relatos de professores participantes de GTs de Gestores do Programa
de Formação Macromissioneiro, afirmam que houve grande participação por
parte dos gestores e todos eles procuravam maneiras de superar as
dificuldades enfrentadas nas escolas. Dentro do GT dos Gestores, questões
cotidianas da comunidade escolar que são levadas ao conhecimento da equipe
gestora foram relatadas, como por exemplo, situações referentes à violência
doméstica, abusos, abandono, separações dos pais, descasos dos pais diante
dos filhos. Tais fatos mostram que grande parte da sociedade pensa e vê a
escola como sendo o lugar depositário e responsável pela resolução dos mais
diversos problemas sociais. Diante desses fatos o gestor exerce um papel
fundamental, na gestão de comunidade, por meio da articulação das corretas
responsabilizações e em determinados casos com a própria interveniência na
comunidade escolar. Todavia não é nada fácil resolver estas questões
pertinentes. Por isso se deve gestar de forma democrática e participativa,
buscando em conjunto resolver os problemas. Demandas dos gestores
escolares passaram integrar as temáticas trabalhadas durante os encontros
mensais da Formação Continuada Macromissioneira, tais como planejamento
estratégico, as interfaces da gestão do pedagógico, o Projeto Político
Pedagógico (PPP), o Plano Nacional de Educação, e principalmente os
múltiplos sentidos conceituais e práticos da gestão escolar democrática.
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PROPOSTA METODOLÓGICA EM MODELO INTERATIVO-REFLEXIVO
A proposta metodológica de trabalho para os GTs da Formação
Continuada

Macromissioneira

indicava

um

modelo

interativo-reflexivo

considerando bases da pesquisa-ação e a instrumentação da escrita reflexiva
em diários de bordo. A pesquisa-ação, metodologia usada para realizar as
reflexões

durante

relatados/reflexões

os

encontros,

eram

foi

verdadeiros,

imprescindível,
gerando

pois

os

fatos

preocupações,

mas

contribuindo para buscar soluções. De fato, podemos perceber que os
professores/gestores se tornam aprendizes, e quando isso acontece podemos
afirmar que a educação irá ter evolução e novas melhorias dentro do ensino
aprendizagem e na própria coordenação e organização da escola. Os
protagonistas mudam suas concepções, portanto mudam seu cenário. Os
diários de bordo utilizados como instrumento metodológico de reflexão,
demonstraram-se como uma ferramenta muito importante, pois enriqueceram
os encontros dos grupos, permitindo uma troca mútua de saberes.
Sistematicamente também foram realizados registros das reuniões que
aconteceriam no Grupos de trabalho em forma de atas.
Podemos ressaltar que a pesquisa-ação pode constitui-se como a chave
fundamental para desencadear a formação de gestores que buscam uma
formação continua e sólida. A pesquisa-ação é uma metodologia que ajuda ao
gestor buscar o conhecimento e fortalecer sua formação, e assim gerar sua
própria autonomia. Ou seja, não é apenas um meio de mudança participativa,
mas de mudança profissional. Kemmis e Wilkinson (2002, p.44) nos sugerem
que “a pesquisa-ação participativa tenta ajudar orientar as pessoas a
investigarem e a mudarem suas realidades sociais e educacionais por meio de
mudança de algumas das práticas que constituem suas realidades vividas”.
De acordo com os autores Rotta, Rigo e Mello a metodologia da
pesquisa-ação aplicada ao GT de Gestores desenvolve um
espaço de criação, de críticas e de transformação. Criação, porque
teremos que inventar novos modos de operar com a realidade e o
conhecimento formal para constituirmos currículos abertos e
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processos de gestão que possibilitem uma formação contextualizada
política, social e culturalmente. Crítica, porque a pesquisa implica em
questionar e indagar a realidade para compreendê-la melhor e
perceber a complexidade que é inerente às problemáticas da vida
contemporânea. Transformadora, porque a construção de
conhecimento
que
a
investigação
proporciona,
modifica
pensamentos, promove novas formas de pensar e de compreender,
e, também, amplia as possibilidades de intervenção no mundo. (2015,
p.143-144).

Podemos perceber que a pesquisa-ação é algo que exige e requer
interesse. Na educação, ainda há um déficit em relação à pesquisa. Porque
alguns professores acham mais “cômodo” passar o conhecimento que sabem,
ao invés de aprofundá-lo na busca de reinterpretações atualizadas e de interrelacionamento entre a teoria e a prática. O mesmo acontece na gestão
escolar, onde se administra da maneira, por vezes empírica, desprezando os
conhecimentos conceituais e até mesmo experenciais de coletivos de sujeitos
pares.
Nas formações realizadas no Grupo de Trabalho dos Gestores foi usado
como estratégia o diário de bordo, que podemos entender como sendo,
um guia para a reflexão sobre a pratica, favorecendo a tomada de
consciência do professor sobre seu processo de evolução e sobre
seus modelos de referência. Através do diário se pode realizar
focalizações sucessivas na problemática que se aborda, sem perder
as referências do contexto. Por último, propicia também o
desenvolvimento dos níveis descritivos, analíticos-explicativos e
valorativos do processo de investigação e reflexão do professor.
(PORLÁN, MARTÍN, 1997, p.19-20).

O diário de bordo promove uma reflexão acerca das temáticas
abordadas dentro da gestão, pois “o diário de bordo auxilia na reflexão tanto do
professor em sala de aula quanto ao professor/gestor na condução da gestão
coletiva da escola” (Rotta, Rigo e Mello; 2015, p.146). Mesmo que ainda
aconteça, de registros feitos no diário de bordo representarem, por vezes, “uma
visão simplificada da realidade” (Rotta, Rigo e Mello; 2015, p.146), “genérica e
pouco reflexiva” (PORLÁN, MARTÍN, 1997, p.27).
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REFLEXÕES

SOBRE

AS

DEMANDAS

FORMATIVAS

DO

GT

DE

GESTORES
Diante de demandas específicas de gestores em formação continuada,
podemos nos perguntar – o que é prioritário aos gestores escolares para a
qualificação do seu trabalho com a comunidade escolar? Em um programa
onde o protagonismo docente é tomado item propulsor para o seu próprio
processo formativo, a resposta a esta pergunta é obtida dentro do próprio
grupo de trabalho.
Uma das principais reivindicações relatadas entre os seis grupos de GT
de Gestores formados no âmbito do Programa de Formação Macromissioneiro
foi o estudo reflexivo sobre a gestão democrática. Libâneo apresenta a gestão
democrática participativa como da concepção de organização e gestão escolar.
A concepção democrática-participativa baseia-se na relação orgânica
entre a direção e a participação do pessoal da escola. Acentua a
importância da busca de objetivos comuns assumidos por todos.
Defende uma forma coletiva de gestão em que as decisões são
tomadas coletivamente e discutidas publicamente. Entretanto, uma
vez tomadas as decisões coletivamente, advoga que cada membro
da equipe assuma a sua parte no trabalho, admitindo-se a
coordenação e avaliação sistemática da operacionalização das
decisões tomada dentro de uma tal diferenciação de funções e
saberes. (LIBÂNEO;OLIVEIRA; TOSCHI, 2005, p.325).

Dentro de uma concepção de gestão democrática, o gestor deve se
manter atento aos processos de auto-organização coletivos dos estudantes e
dos profissionais da educação. Esta temática “nos remete para além do
trabalho da sala de aula, em direção à organização da gestão da escola e
sociedade, mostrando, novamente, a interação entre esses níveis - sala de
aula, escola e sociedade” (Freitas,1995, p.111). De acordo com Rotta, Rigo e
Mello,
o trabalho de formação desenvolvido nesse GT esteve ancorado nos
princípios da gestão social, ou seja, uma gestão que assuma
princípios coletivos, de participação e de entendimento para ampliar
as formas democráticas de vivência social. (2015, p.139).
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Salienta-se então, de acordo com os autores, que o gestor escolar não
deve se restringir aos fatores internos dos diversos elementos do setor
pedagógico, financeiro, material. É certo que o gestor tem que desempenhar a
tarefa de gestar estes elementos tentando sempre suprir as necessidades e
buscando a inovação. Mas o gestor precisa também, perceber que a escola
está inserida no contexto da sociedade e por esse motivo sua atuação deve
contemplar a integração de dimensões técnica, política, humana e social.
O estudo da gestão escolar voltado aos diversos processos que a
influenciaram, começaram a ter grande importância a partir da década de 80,
como afirmam os autores Rotta, Rigo e Mello que
os processos de democratização da educação brasileira,
principalmente a partir da década de 1980, produziram avanços
significativos em termos de autonomia das escolas, elaboração da
sua proposta pedagógica e conclusão administrativa. Especialmente
nas escolas públicas, por meio da eleição de diretores, a gestão da
escola foi assumida integralmente pelos próprios educadores e
demais profissionais da educação. A partir dessa transformação, os
espaços de gestão passaram a ser ocupados por profissionais de
diferentes áreas do conhecimento, mesmo que muitos não possuam
formação especifica para as práticas de gestão. (2015, p.140).

Neste mesmo contexto histórico da evolução cultural, social e econômica
da sociedade, ocorreram mudanças notáveis na separação da gestão
centralizada para a gestão descentralizada. Braga (2009, p.11) nos diz que a
gestão centralizada está baseada “numa cultura de poder e paternalismo, de
desconfiança mútua, com pouca ação participativa por parte dos atores
escolares e, baseadas em relação de dependências”. Já a gestão
descentralizada volta seu “olhar para o interior da escola e para os contornos
existentes no desenvolvimento do processo educacional”
De fato, devemos vivenciar a gestão descentralizada para acabar com o
empoderamento direcionado que ainda há dentro de algumas escolas de
educação básica, o que dificulta um trabalho qualificado de gestão escolar.
Deve-se trabalhar para o desenvolvimento e com o compromisso de humanizar
as nossas crianças, adolescentes e jovens. Já entre os anos 1995 e 1998, o
Ministério da Educação (MEC) determinou a descentralização para as escolas,
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objetivando autonomia para as mesmas. Ao falar de autonomia estamos
presumindo uma gestão escolar democrática, onde
autonomia da escola, a autonomia dos professores e dos alunos, e de
outros atores educativos, concretizando-se através de processos
democráticos de tomada de decisões, incidindo sobre todas as áreas
político-educativas
(curriculares,
didáticas,
avaliativas,
organizacionais, administrativas, etc.), ainda que em graus variáveis,
consubstancia-se no exercício de uma pedagogia da autonomia,
assegurando-lhe condições para a sua realização livre e democrática
mas, sobretudo, traçando-lhe um quadro de valores, objetivos e
projetos político-educativos de referência. ( LIMA, 2000,p.2).

O avanço dos processos socioeducativos busca um modelo de gestão
escolar baseado num sistema democrático, onde os protagonistas que
trabalham na escola criam entre si um diálogo que fortaleça a união de todos
em prol do desenvolvimento educacional. O professor e a escola na conjuntura
sociocultural desempenham o papel de lapidar os alunos, tornando-os críticos e
responsáveis pelas mudanças e transformações presentes nas relações
sociais.
Assim de acordo com os autores Rotta, Rigo e Mello podemos entender
que,
nos relatos e reflexões dos diários de bordo (utilizados durante o
processo de formação) dos gestores participantes do GT da Gestão,
a complexidade de uma gestão voltada à qualidade social, que prime
pelos princípios dos Direitos Humanos no contexto de democracia
brasileira neste século XXI, forjada por intensas lutas, sejam estas
conceituais, paradigmas e mesmo corporais. A gestão escolar de
uma escola republicana, pautada no envolvimento e participação de
seus protagonistas, pressupõe romper com os paradigmas
estatizantes e os liberais, ainda dominantes na educação brasileira e
voltar-se a uma perspectiva de educação que promova a autonomia
intelectual, assentada em pressupostos da solidariedade e cuidando
coma vida em todas as suas nuances. (2015, p.142-143).

De fato, os gestores estão preocupados em buscar uma formação
continuada voltada para os princípios morais e éticos do ser humano, para que,
sejam capazes de compreender o seu compromisso com a escola.
Nesta mesma perspectiva, para Libâneo (2002, p.87), “a participação é o
principal

meio

de

assegurar

a

gestão

democrática,

possibilitando o

envolvimento de todos os integrantes da escola no processo de tomada de
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decisões e no funcionamento da organização escola”. Para Gadotti (1997,
p.16), “a participação influi na democratização da gestão e na melhoria da
qualidade do ensino”. Portanto o ato de participar nos assegura o direito à
democracia que e uma educação de qualidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ser professor e pesquisador ao mesmo tempo não é uma tarefa fácil,
porque pressupõe uma constante vivencia com algo novo e tudo o que é novo
exige mudança, exige um olhar diferente sobre os diferentes aspectos que o
cercam. Implica em mudar sua postura diante dos alunos, ou seja, reestruturar
sua maneira de ensinar. O mesmo acontece para um gestor de uma escola,
pois se vive de maneira coletiva. O gestor tem sua responsabilidade colocada
sobre toda uma equipe escolar (alunos, professores, funcionários, pais...), e
desta maneira conduzir a reconstrução do conhecimento na plenitude da
democracia e liberdade.
Os movimentos do governo federal no sentido de concretizar o processo
formativo de gestores da Educação Básica, sem dúvida são necessários,
porém parecem ainda pouco efetivos e de baixa capilaridade. Como exemplo o
“Programa Escola de Gestores da educação Básica” (MEC, 2009) evidencia a
política de formação do MEC, ofertando cursos em nível de especialização com
o objetivo de contribuir com a qualificação do gestor escolar na perspectiva da
gestão democrática, e da efetivação do direito à educação escolar básica com
qualidade social.
Os fatos e reflexões registrados durante a execução dos GTs de
Gestores

da

Formação

Continuada

Macromissioneira,

evidenciam

a

necessidade de um processo formativo regionalizado e contextualizado, que
possibilite a transição de modelos da lógica exclusivamente reguladora para
modelos colegiados de natureza política, reflexiva e propositiva de gestão
institucional. Espaços/tempos que permitam as mudanças necessárias para um
gestar o coletivo da escola, por meio de elaboração e socialização de práticas,
de processos contínuos de reflexão teórico prática, de trocas entre pares,
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sistemático e ao mesmo tempo informais onde possa se efetivar a apropriação
e a significação dos referenciais estudados. Um processo de contínua
formação em que o gestor escolar, diante de contextos de mudanças
tecnológicas, políticas, sociais e paradigmáticas, possa evidenciar sua
essência docente, de viver e fazer viver, o poder transformador e libertador do
ensino e aprendizagem.
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GESTORES ESCOLARES E AS CONCEPÇÕES DE GESTÃO: MODOS DE
PENSAR E PROPOR A GESTÃO
Luiz Roberto Mafaldo Durgante Júnior 1
Ana Cristina da Silva Rodrigues-Orientadora2
Eixo 2 – Gestão da Educação Básica e Superior
RESUMO
O trabalho realiza relato e reflexão acerca do primeiro encontro proposto pelo projeto “A gestão
democrática e a formação de gestores do município de Alegrete”. Cujo Objetivo Geral é
Promover a discussão sobre os princípios da gestão democrática por meio de espaços de
formação com gestores de escolas municipais de Alegrete, visando à qualificação dos gestores
e o efetivo exercício da gestão democrática. A gestão democrática é uma luta de educadores
e movimentos sociais que vem acontecendo através dos anos e se intensificou a partir da
década de 1980, com a aprovação do Princípio da Gestão Democrática na educação, na
Constituição Federal de 1988, em seu art. 206. Utilizou-se da Pesquisa-ação como
metodologia para esta pesquisa, por inspirar a transformação em um ambiente de conflitos e
por ser um tipo de pesquisa social voltada para a resolução de problemas coletivos. A
finalidade principal deste encontro, foi de apresentar a proposta e realizar a coleta de dados da
concepção dos gestores sobre a gestão democrática. Sendo encontrados alguns elementos,
tais como: participação, decisões, criação de parcerias e o compartilhar informações,
colaborando assim para a construção e discussão dos demais encontros a serem realizados
com gestores. Este levantamento de concepções será utilizado como subsídio e será aliado a
teoria e as considerações descritas por Vitor Henrique Paro em seu livro “Gestão Democrática
da Escola Pública”. Identificar e compreender a concepção de gestão democrática manifestada
pelos gestores das escolas do município é fundamental para se pensar de forma mais
adequada a formação continuada, proporcionando um espaço para uma auto análise de como
está o seu projeto de gestão, participação e o ambiente de sua escola.
Palavras-chave: Gestão Democrática. Formações de Gestores. Concepções de Gestão.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho retrata pesquisa realizada com gestores da rede
municipal de ensino da cidade de Alegrete. Este recorte de pesquisa integra o
projeto “A gestão democrática e a formação de gestores do município de
Alegrete” vinculado ao Mestrado Profissional em Educação da Universidade
Federal do Pampa na Linha de Pesquisa Política e Gestão da Educação e tem
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como objetivo identificar e compreender a concepção de gestão democrática
dos gestores das escolas municipais de Alegrete. O município, localizado na
fronteira oeste do Rio Grande do Sul, possui atualmente 34 escolas, divididas
em 13 Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) urbanas e uma rural;
12 Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs) urbanas e 09 Polos
Educacionais Rurais, situados no interior do município.
A gestão democrática é uma luta de educadores e movimentos sociais
que vem acontecendo através dos anos e se intensificou a partir da década de
1980, com a aprovação do Princípio da Gestão Democrática na educação, na
Constituição Federal de 1988, em seu art. 206. De acordo com essa
concepção, todos os segmentos da comunidade escolar precisam se sentir
envolvidos no processo de administração da instituição, para que esta seja
efetivamente democrática. A elaboração do PNE – Plano Nacional de
Educação - conforme previsto no art. 214 da Constituição, apoia e resguarda a
democratização na educação do Brasil, coletando dados para informar alguns
pontos importantes, como a existência de conselhos escolares e sua
composição, e também com a elaboração de projetos políticos pedagógicos.
Este último é um ponto crucial para a democracia da escola, pois cria a
identidade da instituição.
Nesta lógica identificar e compreender a concepção de gestão
democrática manifestada pelos gestores das escolas do município é
fundamental para se pensar de forma mais adequada a formação continuada
destes gestores e, portanto seus modos de pensar e propor a gestão.
Os dados deste trabalho foram extraídos do primeiro encontro de
intervenção proposta para formação de gestores, realizado dentro da reunião
da SMEC com Diretores, Vice-Diretores, Especialistas em Supervisão e
Orientação escolar, havendo participação de todas as escolas de Educação
Básica e Pólos Rurais. No início do encontro, houve a apresentação aos
gestores deste projeto de pesquisa, onde estes puderam ter acesso a todos
elementos da pesquisa.
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Após a apresentação, foi o momento de organizar os grupos, se
dividindo em 06 grupos de 7 pessoas, esta divisão se deu em função do
espaço disponível no salão e do local pré-organizado para este momento.
Ao se dividirem estes iniciaram a descrever a tarefa 01, que após debate
com seus pares do grupo, em forma de rodas de conversa, deveriam colocar
em um papel distribuído ao início do encontro – Qual a sua concepção de
Gestão Democrática? Com o objetivo de coletar dados do que pensam o gestor
acerca desta temática e apresentação e discussão da proposta dos demais
encontros de formação.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O conceito de gestão democrática é discutido por vários autores.
Segundo Sacristán (1999, P.57), a ideia que o centra é pautada em um
(...) conjunto de procedimentos para poder conviver racionalmente,
dotando de sentido uma sociedade cujo destino é aberto, porque
acima do poder soberano do povo já não há nenhum poder: São os
cidadãos livres que determinam a si mesmos como indivíduos e
coletivamente.

Nesta definição, destaca-se as primeiras palavras citadas pelo autor,
quando

diz:

“um

conjunto

de

procedimentos

para

poder

conviver

racionalmente”. Pois a frase ressalta os objetivos desta pesquisa. Por um lado,
busca-se de fato um ambiente na escola que seja coerente com a educação,
mas por outro é possível irmos a fundo e não encontrarmos, uma vez que
ainda se faz da disputa de direção em muitos lugares uma batalha sem ética e
pudor e das práticas de gestão um discurso ora democrático ora autoritário.
Ao buscar elementos para conceituar a gestão democrática, pode-se
identificar uma variedade de definições que se encontram em palavras chaves
como participação, autonomia, luta e eleição, conforme podemos ver abaixo:
Para Bastos (2005, p. 7-8), a gestão democrática
(...) restabelece o controle da sociedade civil sobre a educação e a
escola pública, introduzindo a eleição de dirigentes escolares e os
conselhos escolares, garante a liberdade de expressão, de
pensamento, de criação e de organização coletiva na escola, e facilita
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a luta por condições materiais escolares, bem como por salários
dignos a todos os profissionais da educação.

Lück (2006, p.37), por sua vez, diz que a democratização do processo
de gestão educacional é positivo
(...), pela participação responsável de todos os membros da
sociedade civil e da comunidade e da comunidade escolar nos vários
níveis e âmbitos das decisões necessárias e da sua efetivação,
mediante seu compromisso coletivo com resultados educacionais
cada vez mais efetivos e significativos.

Visão semelhante possui Paro (2016, p.17), que considera primordial a
“participação de todos os setores da escola – educadores, alunos, funcionários
e pais – nas decisões sobre seus objetivos e seu funcionamento”. Ademais, a
gestão democrática é o processo de “coordenação das estratégias de ação
para alcançar os objetivos definidos e requer liderança centrada na
competência, legitimidade e credibilidade, requer suavidade nos modos e
firmeza na ação”.1
A suavidade nos modos e a firmeza na ação podem determinar certo
equilíbrio ou ponto médio que pode se aproximar do que se espera de um
gestor, que utilize os princípios democráticos em sua coordenação.
Esse equilíbrio na forma de gerir, juntamente com a busca por fazer do
“lugar utópico” um espaço que possa vir a existir, “apontam para a viabilidade
de um projeto de democratização das relações no interior da escola” (PARO,
2016, p.13).
Com base nos elementos descritos pelos autores acima se percebe os
procedimentos descritos por Sacristán, tais como a participação coletiva, que
pressupõe instâncias colegiadas de caráter deliberativo, a escolha de
dirigentes escolares, a participação de todos os segmentos da comunidade
escolar na construção do Projeto Político-Pedagógico e na utilização dos
recursos recebidos pela escola.

1

Cf.
BORDIGNON,
GRACINDO,
Disponível:
https://genuinobordignon.wordpress.com/2013/06/11/gestao-da-educacao-o-municipio-e-aescola/. Acesso em: 27/9/2016.
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Outra característica importante do conceito discutido é o de “basear-se
na relação orgânica entre a direção e a participação dos membros da equipe”,
conforme indicam Libâneo, Oliveira e Toschi na obra “Educação Escolar:
políticas, estrutura e organização” (2012, p.447). Eles acentuam a importância
da “busca de objetivos comuns assumidos por todos” e que a gestão
democrática defende “uma forma coletiva de tomada de decisões”. Uma vez
“tomadas às decisões coletivamente, advoga que cada membro da equipe
assuma sua parte no trabalho, admitindo a coordenação e a avaliação
sistemática da operacionalização das deliberações”. (LIBÂNEO; OLIVEIRA;
TOSCHI, 2012, p.447).
Desse modo, percebe-se que uma pessoa, quando inserida em um
processo no qual possui condições de se manifestar e de ser ouvida pelos
demais, irá criar laços e assumir seu papel no tema em discussão, criando-se
nela uma forma de se sentir relevante àquilo que será decidido. Em meio a
esse processo, as eleições de diretores ganham destaque, pois delas se
efetivam os princípios da gestão democrática. Mas, como vimos, para além da
simples escolha de um diretor, tais características devem se fazer presente em
todos os momentos e decisões que impliquem na comunidade escolar. Quando
se fala em pertencimento, nos referimos à construção de uma “escola
transformadora”, onde haja “apropriação das camadas trabalhadoras” (PARO,
2016), ou seja, todos os que não estão no poder, no caso em tela na direção.
De forma alguma deve haver uma democracia em pedaços, ocorrendo
ora sim ora não. Ela deve ser exercida e praticada por todos os membros desta
comunidade, fazendo valer a sua opinião, conforme nos diz Medeiros e Luce:
(...) não basta fazer parte, o que pode ser exercido de forma passiva,
mas avançar para a apropriação das informações, a plena atuação
nas deliberações, das mais simples às mais importantes, exercendo o
controle e avaliação sobre o processo de planejamento e execução.
(MEDEIROS e LUCE, 2006, p.03)

Nesse sentido, as autoras remetem a pensar na forma que deve ser
realizada a participação pela comunidade escolar, pois a mesma não pode se
portar no anonimato nem ser algo figurativo, e sim atuante junto ao processo.
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Antigamente se pensava em gestão democrática apenas como a eleição
para escolha de diretores. Mas não é apenas isso. Ela abrange todos os
procedimentos que se referem à educação, formando uma linha tênue de
ações democráticas que visem à valorização e a apropriação das camadas
trabalhadoras para deliberar as demandas da educação.
Todavia, as políticas públicas sobre o tema nem sempre podem ser
positivas ou democráticas. É verdade que existem avanços, em especial nas
medidas que aumentam o acesso à escola e no uso das novas tecnologias
como recurso pedagógico. Mas os instrumentos de formação intelectual e os
materiais utilizados em sala de aula enviados pelos governos, sejam eles nas
esferas Federal, Estadual ou Municipal, devem ser fiscalizados pela
comunidade escolar, como um exercício de cidadania. Desde o momento em
que se interpela sobre os seus reais objetivos e se compreende o processo
pelo qual esses instrumentos foram construídos ou implantados.
Neste contexto surge uma massa controladora da educação, grupo
considerado pelo professor Luiz Carlos de Freitas (Universidade Estadual de
Campinas) como os “novos reformadores da educação”. Esses “reformadores”
supõem que não precisam ouvir os professores, uma vez que possuem as
melhores ideias para gerir a educação brasileira1.
Quando considero o termo “massa controladora”, me refiro ao grupo do
“filantropocapitalismo”, assim denominado pela Historiadora Diane Ravitch,
professora da Universidade de Nova York, que cita as fundações e os
bilionários que “usam o dinheiro público para financiar suas próprias ideias”,
controlando o dinheiro público, maquiando a sua falsa ajuda para que se
tivesse retorno do investimento2.

1

Cf. FREITAS, Luiz Carlos de. Quem controlará a educação Brasileira?. Disponível em:
https://avaliacaoeducacional.com/2016/11/05/quem-controlara-a-educacao-brasileira/. Acesso
em:20/12/2016.
2 Ideias de Ravitch citadas por Luiz Carlos de Freitas no artigo os reformadores empresariais
da educação: da desmoralização do magistério a destruição do sistema publico de educação.
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/es/v33n119/a04v33n119.pdf. Acesso em 15/12/2016.
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Para Ravitch, isso pode ser visto como uma ação contra a democracia e
seus princípios, conforme o texto abaixo:
Há algo de fundamentalmente antidemocrático em entregar o controle
das políticas para a educação pública a fundações privadas
comandadas pelas pessoas mais ricas da sociedade; quando as mais
ricas dessas fundações se juntam para um propósito comum, elas
representam uma força particularmente poderosa que está além do
alcance das instituições democráticas1.

Como podemos ver, as instituições democráticas, formadas pelos
segmentos da comunidade escolar, tendem a ter pouca autonomia ou “voz
ativa” nas deliberações, escolhas, sugestões e gestão da educação, cabendolhes apenas a execução do que está posto.
Por outro lado, tais problemas devem nos motivar a tentar diminuí-los ou
eliminá-los. A descentralização das ações do estado é uma luta travada desde
o início dos anos de 1980, segundo Laval, pôs fim aos séculos de centralização
do paradigma francês. Laval ainda nos diz (2004, p.226):
No domínio da educação, a aspiração a mais democracia na base e à
reivindicação de “direitos a iniciativa” dos atores locais, se manifestou
de maneira cada vez mais viva, ao menos desde os anos 1960. A
percepção das necessidades em equipamento escolar também se
tornou mais aguda no nível local e vontades políticas de
desenvolvimento da escolaridade apareceram, em resposta à
demanda dos habitantes. O nível local parecia igualmente, favorecer
a expansão de uma verdadeira democracia de proximidade.

Neste sentido, o autor nos esclarece um pouco da história da
descentralização na educação, sendo possível notar fatos semelhantes aos
que vivemos hoje, como a falta de equipamentos, subsídios para educação e
alterações em nossa legislação, a contento do Estado, que se utiliza das
medidas provisórias, resoluções entre outras formas, para gerir a educação
sem mesmo ter noção dos impactos que essas decisões podem gerar na
realidade das instituições de ensino.
Assim, podemos pensar um pouco mais sobre a vontade política. Será
que o Estado quer a expansão de uma verdadeira democracia de proximidade,

1

Idem.
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agindo desta forma? Talvez a única vontade política para realizar tais
mudanças esteja mesmo nos professores, gestores e demais trabalhadores
em educação, ou seja, na “camada trabalhadora”. (PARO, 2016, p.16)
Não obstante, pensamos na ultrapassagem dessas barreiras com
pequenos atos, em nas próprias escolas de trabalho. Somente assim
acreditamos, que a democracia e a gestão democrática possam ser os eixos
norteadores. Ademais, devemos ter em mente todo o processo complexo no
qual funciona uma escola. Por isso existem os órgãos colegiados, amparados
por legislação específica – a LDB. Tais colegiados se devidamente em
funcionamento e com autonomia, são excelentes mecanismos de auxílio aos
gestores e uma das mais significativas amostras do exercício da democracia na
escola.
Com a presença dos órgãos colegiados na educação, passamos de
uma democracia representativa para uma democracia participativa, em que se:
(...) amplia e aprofunda a perspectiva do horizonte político
emancipador da democracia. Isto é: uma democracia em que todos
os cidadãos, como sujeitos históricos conscientes, lutam pelos seus
direitos legais, tentam ampliar esses direitos, acompanham e
controlam socialmente a execução desses direitos, sem deixar de
cumprir, em contrapartida, os deveres constitucionais de todo
cidadão1.

Portanto, órgãos colegiados como Conselhos Escolares, Associações de
Pais e Mestres e Grêmios Estudantis são fundamentais para a democratização.
Como disse acima, eles descentralizam o poder das mãos do gestor,
fundamentando um poder maior, que é aquele presente em cada membro da
comunidade escolar. Se conseguirmos a participação desses órgãos, a escola
se tornará mais forte para reivindicar suas demandas junto à mantenedora,
pressionando o Estado a cumprir seu dever, conforme podemos observar na
fala: de Paro (2016, p. 17):

1

BRASIL. Ministério da Educação. Conselhos Escolares Democratização da Escola e
construção
da
Cidadania)
Disponível
em:
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/ce_cad1.pdf. Acesso em: 15/01/2017.
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Na medida em que se conseguir a participação de todos os setores
da escola – educadores, alunos, funcionários e pais – nas decisões
sobre seus objetivos e seu funcionamento, haverá melhores
condições para pressionar os escalões superiores a dotar a escola de
autonomia e de recursos. A respeito, vejo no conselho de escola uma
potencialidade a ser explorada.

Muitas vezes é comum as escolas terem seus conselhos apenas como
uma mera formalidade. Deste modo, pensamos ser necessário um trabalho
mais efetivo das equipes diretivas em torno da organização de seus conselhos
escolares, pois estes poderão aproximar a escola da comunidade e ganhar
representatividade e força frente ao Estado.
METODOLOGIA
Por comungar da visão da Mailhiot (1970), quando o mesmo diz que a
pesquisa – ação inicia-se de uma situação social concreta a modificar e, mais
que isso, deve se inspirar constantemente nas transformações e nos elementos
novos que surgem durante o processo e sob a influência da pesquisa, foi
escolhida esta metodologia para nortear a pesquisa. Buscamos, juntamente
com aqueles que dela participarão, fortalecer ações democráticas, tais como a
avaliação institucional e a formação de futuros núcleos de estudos nas escolas.
Esses núcleos poderão refletir sobre a gestão democrática e as relações de
poder existentes na escola e entre esta e o Estado. Que esse grupo seja capaz
de produzir sem a figura de um chefe, mas quem sabe com a figura de um líder
“transformacional”; que distribua a influência ao longo de toda a organização,
não estando o poder alojado nos detentores de cargos hierarquicamente
superiores, mas sim nos membros que consigam inspirar os colegas. Para que
consigam superar seus limites e desenvolverem as suas capacidades em prol
da organização e, assim, possam lutar pela efetivação de ações e princípios
democráticos. Entendemos que o “modelo estático” de gestar, expresso por
Lück (2000, p. 13), deve ser repensado e superado, a fim de democratizar as
ações dos gestores visando qualificá-las.
Assim sendo, é preciso buscar mecanismos inovadores, que poderão
ser identificados nos encontros desses gestores, propostos pela pesquisa. A
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pesquisa, por seu turno, deve motivar uma mudança de comportamento dos
gestores, que devem a partir dos encontros, lutar pelos ideais democráticos e
colocá-los em prática em suas autoavaliações. Por ter uma racionalidade crítica
é

que

se

escolheu

a

Pesquisa-Ação

como

metodologia,

conforme

características descritas, por Thiollent, (1988, p.15):
(...) é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida
e realizada em estreita associação com uma ação ou com a
resolução de um problema coletivo, e no qual os pesquisadores e os
participantes representativos da situação ou do problema estão
envolvidos de modo cooperativo ou participativo.

Precisamos tomar consciência e somente com uma construção de
consciência coletiva, em relação à problemática da democracia na educação,
ações, poderemos fortalecer esse pleito, para que o processo de escolha de
diretores, a avaliação institucional, a criação de grupos de estudo acerca do
referido tema nas escolas e outras ações, não fiquem somente no papel, mas
sejam uma prática defendida por todos aqueles que trabalham em educação.
A

Pesquisa-Ação acontece

na

Rede Municipal de

Ensino

de

Alegrete/RS, especificamente com a participação dos gestores das Escolas de
Ensino Fundamental da zona Urbana.
Os sujeitos da pesquisa são Diretores, Vice-diretores, Especialistas em
Supervisão Escolar e Especialistas em Orientação Educacional, sendo os
diretores eleitos pela comunidade escolar e os especialistas em supervisão e
orientação concursados, conforme prevê na Lei complementar 043/2011, Plano
de Carreira do Magistério Público Municipal, e orientação do Tribunal de
Contas do Estado do Rio Grande do Sul, sendo que algumas escolas ainda
mantêm professores nas funções de Supervisão e Orientação por falta de
concursados para realizarem as atividades mediante a comprovação da
formação para a tal.
A necessidade de discutir e refletir sobre a efetivação da gestão
democrática na educação se faz necessário pelo despreparo dos profissionais
da educação municipal, que demonstram o desprovimento de informações que
sustentem a democracia como uma prática contínua dessa área.
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A união de forças em torno da democracia é algo a ser trabalhado e
discutido com todos os profissionais da escola e isso é matéria que pode ser
abordada pelos gestores das escolas, bem como a descentralização do poder
na escola, uma vez que não se perde o que não se tem, mas sim se ganha
quando temos um grupo com autonomia e que compreende a demanda e
anseios da sua comunidade.
Neste sentido espera-se que a Pesquisa-Ação seja um meio para
nortear os diálogos deste estudo, pois como diz Thiollent (2011, p. 20), quando
relaciona esse modelo de investigação a uma orientação da ação
emancipatória e a grupos sociais que pertencem às classes populares ou
dominadas. Neste caso, a Pesquisa-Ação é vista como forma de engajamento
sociopolítico a serviço da causa das classes populares.
Em vista disso, pensamos fomentar diálogos que fortaleçam a
democracia no âmbito escolar, mesmo que haja mudanças no quadro político e
social, para que os princípios democráticos prevaleçam, bem como a
autonomia das localidades em gerir suas demandas. E assim os Diretores e
suas equipes se sintam fortes para gestar suas organizações, mas não fortes
por deterem um poder, e sim pelo fato de terem propiciado momentos de ouvir
sua comunidade, tendo a mesma como respaldo de defesa das decisões
realizadas pela coletividade.
Para tanto realizamos um primeiro encontro com professores e
funcionários

dessas escolas,

abordando

alguns

princípios

da

gestão

democrática, com base na obra de Vitor Henrique Paro “A Gestão Democrática
da Escola Pública”, e logo em seguida convidamos alguns interessados pela
temática a conhecer o projeto de pesquisa, apresentando o tema, os objetivos
e a justificativa.
Ao início do encontro da intervenção, houve a apresentação aos
gestores deste projeto de pesquisa, onde estes puderam ter acesso a todos
elementos da pesquisa. Após a apresentação, foi o momento de organizar os
grupos, se dividindo em 06 grupos de 7 pessoas, esta divisão se deu em
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função do espaço disponível no salão e do local pré-organizado para este
momento.
Ao se dividirem estes iniciaram a descrever a tarefa 01, que após debate
com seus pares do grupo, em forma de rodas de conversa, deveriam colocar
em um papel distribuído ao início do encontro – Qual a sua concepção de
Gestão Democrática?
De acordo com os diferentes grupos de trabalho foi possível destacar as
concepções dos gestores sobre a gestão democrática, tais como:

Gestão

Democrática

é

compartilhamento

de

opiniões

e

responsabilidades, oportunizando a todos os segmentos da comunidade
escolar, a participação no processo das ações e decisões da escola.
Embora, estejamos cientes que quem responde e media é a pessoa do
gestor(a) em consonância com a legalidade e também a mantenedora.

Gestão Democrática é Humildade, Confiança, União, Participação,
Diálogo,

Aceitação,

Comunicação,

Liderança,

Respeito,

Liberdade,

Valorização, Autonomia, Iniciativa, Solidariedade, Compreensão, Amorosidade,
Segurança, Humano, Conhecimento e Paciência.

A Gestão Democrática é construída através do diálogo, participação,
reflexão de todas as pessoas da comunidade escolar.

Gestão Democrática é o processo administrativo que deve envolver toda
a comunidade escolar, sobre todas as decisões administrativo-pedagógico em
parceria com a mantenedora.

O processo de Gestão Democrática acontece a partir da autonomia da
equipe gestora ao construir no grupo ações e estratégias envolvendo sua
realidade escolar.
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A Gestão Democrática deve oportunizar espaços de participação aos
diferentes segmentos que compõe a escola, direcionando a discussão aos
objetivos traçados pelo educandário.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Analisando, criteriosamente, as concepções dos gestores, podemos
encontrar algumas falas que retratam elementos da gestão democrática
presentes nas definições de alguns autores, tais como: participação, decisões,
parceria e compartilhamento.
Neste sentido começaremos pelo elemento mais utilizado na fala pelos
gestores, a participação, que pode aparecer como um desafio a ser superado
pela gestão escolar, uma vez que propiciar um ambiente mais aberto a
democracia e que estimule a autonomia, não é uma missão fácil, por isso
considerada utópica por Vitor Paro (2016), pois é necessário que se acredite e
trabalhe na construção de um processo de democratização, buscando mais
mecanismos e elementos que venham a se somar na procura de efetivar a
gestão democrática na escola.
O elemento seguinte, nos traz uma reflexão acerca da palavra decisão,
que também provoca os próprios sujeitos que a utilizaram, a compreender que
se esta for tomada em conjunto terá um efeito positivo sobre seus objetivos e
funcionamento, proporcionando melhores condições para buscar os interesses
das “camadas trabalhadoras”.
Por último, ressaltamos a parceria e o compartilhamento, lembrando que
muitas vezes as decisões são tomadas por uma única pessoa, o Gestor
Escolar, não havendo a parceria e o compartilhamento das informações com os
demais sujeitos de sua comunidade, tornando estes, seres alheios ao processo
que está acontecendo a sua volta, ocasionando grande perda de força em suas
demandas e reinvindicações, demonstrando assim que a construção da
democracia efetiva, perpassa por um ambiente escolar de boas relações
interpessoais pautadas na confiança, na liberdade de expressão e na
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capacidade de manejar com a crítica, tendo no seu grupo a base que servirá de
alicerce para suas decisões.
Em suma as próprias falas dos membros das equipes gestoras, nos
levam ao encontro desses elementos e assim criar categorias que acabam por
formar uma base para efetivação da gestão democrática no chão da escola,
porém, há necessidade de se trabalhar nos demais encontros, modelos e
conceitos que levem os sujeitos a repensar a sua forma de gestar, podendo
analisar se o seu projeto é de gestão ou de poder, favorecendo a participação
que visamos, onde as “camadas trabalhadoras” possam atuar de modo
cooperativo ou participativo, como sugere Thiollent, 2011, p.15, não ficando
esses elementos apenas como jargões da democracia, mas sim como o
produto de um processo que está sendo realizado.
Este encontro contribuiu para a construção dos demais, pois pode-se
discutir a proposta de formação apresentada, sendo que os demais encontros,
serão dividimos com , as seguintes temáticas: A Utopia da Gestão
Democrática, Participação na Gestão, Descentralização do Poder, O Ambiente
Escolar e Um Olhar pela Democracia.
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RESUMO
O presente estudo tem como propósito analisar o conceito de Bildung como elemento essencial
para se “ter uma” gestão educacional democrática na instituição escolar (ou a sua falta). O
estudo caracteriza-se como bibliográfico e de caráter qualitativo. Realiza-se através estudo da
abordagem conceitual de Bildung, e posteriormente, considera a ideia de formação cultural
como elemento necessário à objetivação de uma gestão democrática. Enfatiza a
contextualização da participação da comunidade na escola e à autonomia dos sujeitos no
processo de planejamento das ações educativas da escola. A efetivação de ações em
ambientes escolares condizentes com a concepção de gestão democrática encontra-se
estreitamente vinculada à formação cultural obtida/construída pelos sujeitos no decorrer de sua
existência. Indicações proximais à gestão democrática, como participação e autonomia,
somente adquirem status potenciais de efetivação no ambiente escolar a partir da relação de
auto formação e conhecimento de si por parte dos indivíduos pertencentes ao meio e com o
próprio meio.
Palavras-chaves: Bildung. Formação cultural. Gestão democrática.

INTRODUÇÃO
O presente artigo tem o propósito de estudar a conceituação do termo
Bildung como elemento distinto para se “ter uma” gestão escolar democrática.
Para tal, toma-se como questão central, a abordagem tratando de Bildung
enquanto facilitadora da compreensão do caráter da gestão democrática
presente na instituição escolar (ou a ausência da mesma).
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A contextualização necessária de Bildung evidencia a tentativa em
compreender as características da gestão escolar, tanto democráticoparticipativas quanto autoritárias, e diretamente adotadas pelo gestor nas suas
ações cotidianas na escola. A compreensão de Gestão (por parte dos gestores
e do Estado) tornou-se integrante da formação cultural inerente aos sujeitos
que compõe a sociedade. Direcionamentos e posicionamentos dos gestores e
dos professores refletem a forma particular em “ver e compreender o mundo”, a
formação e compreensão enquanto “seres individuais” vinculados ao “todo” da
sociedade.
Num primeiro momento, o estudo traz uma breve abordagem sobre o
conceito de Bildung. Posteriormente, aborda a ideia da formação cultural como
elemento determinante na objetivação da gestão escolar democrática, enfatiza
a participação da comunidade em questões inerentes à gestão das atividades
escolares, expressando a autonomia dos sujeitos, e apresenta questões
relativas a postura autoritária na atuação do diretor escolar e das
determinações emanadas pelo Estado.
O CONCEITO DE BILDUNG
No que se refere à ideia de formação, os gregos traduziram-na como
Paideia, os latinos como Humanitas e os modernos (alemães) como Bildung.
Independente do período e das distintas tradições culturais e pedagógicas que
as separam, o que há em comum, é a concepção de formação cultural como
escopo da constituição do ser humano. (CENCI, 2016).
Cenci (2016), mencionando Berman (apud Suarez, 2005) cita que o
conceito de Bildung, num sentido mais amplo e conhecido, significa formação
cultural. A palavra alemã Bildung, na sua utilização, provoca a reflexão no
tocante ao grau de "formação" de um indivíduo, um povo, uma língua, uma
arte. Acima de tudo, Bildung tem forte conotação pedagógica e identifica a
formação como processo. Por sua vez, (Fabre 2011, p. 216) enfatiza que
[...] la Bildung es trabajo sobre sí mismo, cultivo de los talentos para
el perfeccionamiento propio. Ella apunta a hacer de la individualidad
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una totalidad armoniosa, lo más rica posible, totalidad que en cada
uno permanece vinculada a su estilo singular, a su originalidade.

Zuin, Pucci e Oliveira (2000), embasados em Adorno, mencionam que o
conceito de formação cultural possui laços significativos com a própria história
alemã, onde o termo formação cultural é intrínseco a cultura (kultur), sendo
praticamente similares. Enquanto Kultur aproxima-se das realizações humanas
objetivas, a Bildung possui vinculações com as transformações na esfera
subjetiva. A base de ambos os conceitos está relacionada à ascensão da
classe burguesa alemã, responsável pelas produções culturais que sinalizavam
um futuro diferenciado dos hábitos e costumes sustentados pelos nobres
europeus. O futuro idealizado,
[...] seria aquele em que a formação cultural poderia ser objetivada,
de tal maneira que haveria um auto reconhecimento do espírito, numa
miríade de manifestações culturais, a saber, a filosofia, a arte, a
ciência, a literatura e a música, entre outros (ZUIN, PUCCI,
OLIVEIRA, 2000, p. 56).

No intento de relacionar a conceituação de Bildung com a tradicional
caracterização daquilo que define o perfil da função/ação da gestão escolar,
torna-se possível compreender que a autonomia indica o pilar fundamental
para o processo de formação na atividade humana. Portanto, necessária aos
sistemas democráticos e de participação dos integrantes das comunidades
escolares, indo além da mera formalização da representatividade.
[...] a cultura que privilegia o desenvolvimento da Bildung tem como
objetivo final o desenvolvimento das potencialidades humanas, em
seu grau mais elevado, fato esse que proporcionaria uma sociedade
mais humanizada, gerando condições para a produção de indivíduos
independentes, criativos e autônomos. A idéia de Bildung presente na
discussão teórica de Adorno e dos filósofos da escola de Frankfurt
tem como ideal esse desenvolvimento completo da Bildung, como
característica fundamental da essência humana. Nesse contexto, a
autonomia é um elemento fundamental para que esse processo se
efetive com sucesso, visto que ela é uma das potencialidades
intrínsecas ao ser humano e que, contudo, se encontra adormecida
nesse momento (TOMMASELLI, 2012, p. 35).

A FORMAÇÃO COMO ELEMENTO NECESSÁRIO A GESTÃO ESCOLAR
DEMOCRÁTICA
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A formação é a cultura vista pelo lado de sua apropriação subjetiva,
mediante o duplo caráter: inerente à sociedade e encarregada da
intermediação entre esta e a semiformação. Apropriando-se da linguagem
alemã atual, pode-se compreender cultura como a cultura do espírito. O
conceito de formação, conforme construído historicamente, emancipou-se com
a burguesia, e rompeu com antigas tradições, principalmente teológicas. A
formação adquiriu sentido de reflexão e consciência de si mesma; sua
efetivação seria a de aderir a uma sociedade burguesa de indivíduos livres e
iguais. A formação serviria como suporte aos indivíduos cientes de sua própria
consciência, mesmo atuando em sociedade, estariam sob a condição
vinculante a uma sociedade autônoma, isto é, quanto mais lúcido o singular,
mais lúcido o todo (ADORNO, 1996).
A aproximação entre formação cultural e gestão democrática adquire
status de imprescindibilidade. Conforme Libâneo, Oliveira e Toschi (2003), a
concepção democrática-participativa tem base na relação orgânica entre a
figura do diretor e dos demais sujeitos da equipe, que pela tomada de decisões
coletivas posicionam-se no sentido do alcance de objetivos comuns para todos.
No entanto, após as decisões tomadas coletivamente, cada membro da equipe
deve assumir sua parte no trabalho, submetendo-se a coordenação e avaliação
sistemática.
Esse sistema de organização escolar fortalece a combinação entre as
relações humanas na participação das decisões como perspectiva de êxito dos
objetivos da escola e valorizando os mecanismos internos do processo
organizacional: no planejamento, no desenvolvimento das atividades propostas
e na avaliação. A gestão participativa, além de propiciar elementos vinculantes
ao exercício da gestão democrática, se coloca, como um direito de cidadania,
requerendo deveres e responsabilidades. Isto é,
[...] a gestão democrática, por um lado, é a atividade coletiva que
implica a participação e objetivos comuns; por outro, depende
também de capacidades e responsabilidades individuais e de uma
ação coordenada e controlada (LIBÂNEO, OLIVEIRA, TOSCHI, 2003,
p. 326).
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O entendimento de gestão democrática e consequentemente das ações
dos sujeitos imersos nesse processo, torna inerente a formação dos mesmos,
mediante preceitos humanísticos, democráticos (ou não). Na ideia de formação
cultural se credita
[...] uma humanidade sem status e sem exploração, e tão logo ela se
deixa contaminar com isso e se imiscui na práxis dos fins particulares
dignificados como trabalho socialmente útil, ela comete sacrilégio a si
mesma. Ela, no entanto, não se torna menos culpada por sua pureza,
que se torna ideologia (ADORNO,1996, p. 28).

A ideia de formação encaminha a perspectiva de finalidade, que a priori,
deveria capacitar os indivíduos a tornarem-se postulantes da razão, em uma
sociedade também racional, sendo sujeitos livres na sociedade livre. Portanto,
[...] isso seria tanto melhor atingido quanto mais cada um estivesse
formado por si mesmo. E quanto menos as relações sociais, em
especial as diferenças econômicas, cumprem esta promessa, tanto
mais energicamente se estará proibido de pensar no sentido e na
finalidade da formação cultural. Não se deve tocar na ferida de que
ela, sozinha, não garante uma sociedade racional. Aferra-se desde o
começo à enganosa esperança de que a formação cultural poderia,
por si mesma, fornecer aos homens o que a realidade lhes recusa. O
sonho da formação — a libertação da imposição dos meios e da
estúpida e mesquinha utilidade — é falsificado em apologia de um
mundo organizado justamente por aquela imposição. No ideal de
formação, que a cultura institui de maneira absoluta, destila-se o
caráter duvidoso da cultura (ADORNO,1996, p. 29).

Partindo do pressuposto de que há a necessidade em compreender a
formação como intrínseca ao processo para “se ter” uma gestão escolar
democrática, torna-se imperativo o papel da comunidade escolar nesse
sistema. Ao considerar a “gestão democrática da escola” tornam-se explicitas
as formas de participação da comunidade no processo de gestão. Entretanto,
quando se utiliza a terminologia “gestão democrática da escola” para analisar
os vínculos que tal gestão possui com a comunidade, torna-se possível a
caricatura dando
[...] a ela um caráter de exterioridade ao processo democrático que se
daria no interior da escola como se, consubstanciada a democracia
na unidade escolar, a comunidade fosse apenas mais um fator a ser
administrado por meio das “relações” que com ela se estabelecessem
(PARO, 1997, p. 15).
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Paro (1997), por sua vez, reforça o fato de que se entendemos a
comunidade como elemento preponderante ao processo de democratização
das relações na escola, é óbvio que uma gestão democrática deve contemplar
a comunidade como parte integrante.
Conforme Adorno (2003), a essência está em considerar a sociedade e
a educação por seu devir. Somente assim, manifesta-se a possibilidade de fixar
alternativas históricas

tendo

por princípio

a

emancipação

de

todos,

considerando a possibilidade de indivíduos sujeitos da própria história, aptos a
interrupção da barbárie. A educação não pode estar meramente vinculada à
formação da consciência de si, sendo necessário desvincular-se do
direcionamento
[...] subjetivista da subjetividade na sociedade capitalista burguesa. A
"consciência" já não seria apreendida como constituída no plano das
representações, sejam ideias oriundas da percepção ou da
imaginação, ou da razão moral (ADORNO, 2003, p. 16).

Contudo, “[...] seria apreendida como experiência objetiva na interação
social e na relação com a natureza, ou seja, no âmbito do trabalho social”
(ADORNO, 2003, p. 16). A formação, que por fim, levaria os sujeitos à
autonomia, prescinde as condições que estão dispostas à produção e à
reprodução da vida humana na sociedade vinculada a natureza. No que tange
a autonomia dos sujeitos e suas relações em sociedade, objetivando
mecanismos democráticos, Libâneo, Oliveira e Toschi (2003, p. 328) salientam
que “[...] a participação é o principal meio de assegurar a gestão democrática,
possibilitando o envolvimento de todos os integrantes da escola no processo de
tomada de decisões e no funcionamento da organização escolar”.
Assim, a ideia de gestão democrática fundamenta-se no princípio de
autonomia, que é a capacidade dos indivíduos e de grupos na livre condução
da própria vida. Nesse sentido, a autonomia é encarada como contrária aos
meios autoritários de tomada de decisão. Sua efetiva concretização dar-se-á
mediante a participação, da definição de objetivos e processos, bem como, da
construção coletiva dos espaços de trabalho nas instituições.
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A autonomia, enquanto terminologia estreitamente próxima ao termo
gestão democrática, pode ser compreendida como causa, efeito, ou natureza.
Por sua vez, democratização da gestão defronta-se com a complexidade de
compreensão/ação. O ambiente extremamente plural da educação pública,
permeado por inúmeros elementos, interfaces e interdependências, resulta em
diversos e contraditórios interesses. Geralmente, a autonomia (em especial, em
ambientes escolares) é reivindicada, quando interesses e opiniões singulares
são priorizados ou desmerecidos. Tal fato, se dá em parte, pelo senso comum
construído sobre a noção de autonomia vinculada com liberdade total ou
independência total (LUCE e MEDEIROS, 2006).
A autonomia assinala espaços de força, onde se enfrentam e equilibram
distintas manifestações por prevalecer a formalização do poder, sejam elas
externas ou internas a instituição escolar. Tais influências derivam tanto do
governo, quanto, dos professores, educandos, pais e demais membros da
sociedade local (BARROSO, 2013). Para o autor, a autonomia afirma-se na
“[...] expressão da unidade social que é a escola e não preexiste à ação dos
indivíduos. [...] conceito construído social e politicamente, pela interação dos
diferentes atores organizacionais [...]” (p.27).
Por sua vez, a participação da comunidade na gestão da escola pública,
depara-se com inúmeros entraves para se concretizar. Por isso, um dos
princípios básicos para que haja a sua promoção é a convicção da relevância e
a necessidade da mesma. A importância dos cidadãos por participar e integrarse às organizações sociais esbarra na fragilidade da democracia liberal, que
restringe a maioria da população apenas ao ato de votar, privando-os dos
processos de controle das ações governamentais. A “[...] democracia efetiva
exige controle democrático do Estado” (PARO, 1997, p. 17), destacando a
notoriedade entre a participação e o contexto social econômico. A participação
efetivada da comunidade escolar, torna inerente à identificação com os
problemas da comunidade, isto é, uma relação de aproximação ou
afastamento: “[...] se a escola não participa da comunidade, por que irá a
comunidade participar da escola?” (PARO, 1997, p. 27).
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Ocorrem experiências que são desenvolvidas tomadas pelo perfil de
contemplar a participação. No entanto, as mesmas apresentam resultados mais
negativos do que positivos em relação ao compromisso dos indivíduos
encarregados com a qualidade dos fins educacionais (LUCK et al, 2009, p. 17).
Tal situação perfila-se
[...] quando, em nome da construção de uma sociedade democrática
ou da promoção de maior envolvimento das pessoas nas
organizações, promove-se a realização de atividades que possibilitem
e até condicionem a sua participação, sem contudo estarem
orientadas para a melhoria efetiva dos resultados educacionais [...].

Para Nogueira (2011), a gestão participativa trata de atuação que não
isenta-se dos obstáculos, das dificuldades e dos problemas. Ao contrário disso,
conforme o autor, todo processo de intensificação democrática, onde a
participação dos indivíduos anteriormente excluídos dos processos de decisão
e que tendem a galgar espaços, torna a gestão participativa alvo de disputas,
ataques, objeto de cobiça e manobras de contrassenso. Relacionando esses
mecanismos polarizados, denota-se que
[...] ocorre uma interferência na apreensão da sociedade pelos seus
"sujeitos" pelo mecanismo da "semiformação": seja com conteúdo
irracionais, seja com conteúdo conformistas. Em ambos os casos
mobilizam-se traços autoritários da personalidade, conforme os
estudos sobre "A personalidade autoritária", desenvolvidos pelos
frankfurtianos nos EUA. No primeiro caso, para apelos contra a razão
e a vida intelectual e cultural; e no outro caso, favorecendo a fraqueza
do eu, estimulando o comportamento de assimilação e adaptação das
massas, canalizando os interesses ao existente” (ADORNO, 2003 p.
21)

Com isso, “[...] o conceito de "semiformação" constitui a base social de
uma estrutura de dominação [...]” (ADORNO, 2003, p. 23). A transformação da
escola remete à necessidade de sua apropriação pela classe trabalhadora.
Essa transformação encaminha mudança no sistema de autoridade e de
distribuição do trabalho no interior da escola, que é hierarquizado e centrado na
figura do diretor. O diretor, por um lado, é considerado como autoridade
máxima na escola condicionado pelo poder e controle local. Por outro lado,
torna-se um potencial “defensor do Estado” em fazer cumprir as determinações
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por ele requeridas. Para isso, deve ter uma competência técnica e
conhecimento dos princípios e métodos necessários a administração escolar.
No entanto, perante os escalões superiores, não possui autonomia. Essa
contradição, isto é, a falta de autonomia do diretor sinaliza a própria falta de
autonomia da escola e, assim sendo, a escola torna-se um espaço não
autônomo, que acaba refletindo no educando (e a classe trabalhadora), na
apropriação do saber e na formação da consciência crítica (PARO, 1997).
Entre os autoritarismos que ocorrem na escola, os de ordem institucional
são os que mais somatizam a efetivação das relações democráticas e,
consequentemente, de participação da comunidade no contexto escolar. A
escola pública, inserida na sociedade autoritária, organiza-se com base nas
relações verticais, de mando e submissão, desprezando as relações
horizontais, de cooperação e solidariedade entre indivíduos. Essa situação
favorece a existência de “uma sociedade autoritária, com tradição autoritária,
com organização autoritária, e não por acaso, articulada com interesses
autoritários de uma minoria, orientando-se na direção oposta à da democracia”
(PARO, 1997, p. 19).
Entre os elementos de caráter essencialmente políticos está a ausência
do Estado em oferecer educação pública de qualidade e, concomitantemente,
na ausência de processos democráticos da gestão escolar nas redes de ensino
público. Com isso, perpetuam-se as funções diretivas de perfil unicamente
técnico, compromissado com os aspectos burocráticos e exigindo dos diretores
cursos

específicos

para

administração

escolar

ressaltando

a

“instrumentalização” como meio para superação dos problemas da escola.
Como se o problema da escola fosse técnico (administração de recursos) e não
político (omissão do Estado em propiciar recursos) (PARO, 1997).
Nesse viés, a concepção técnico-científica modela a ótica burocrática e
tecnicista da escola. A direção, costumeiramente, está centralizada em uma
única pessoa, onde as decisões ocorrem pelo caráter vertical, bastando
executar um plano pré-elaborado, com a ausência da participação dos
professores, funcionários e educandos no processo de elaboração de
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prioridades locais. A organização da escola ocorre considerando o caráter
técnico, planejada e organizada a fim de obter índices qualificados de eficácia e
eficiência. Nesse sistema, de organização hierarquizada da escolar estão
explicitamente definidos os cargos, funções, normas e regulamentos. A versão
conservadora dessa organização é denominada de administração clássica ou
burocrática. A versão contemporânea é identificada como modelo de gestão da
qualidade total, articulada por métodos e práticas da administração empresarial
(LIBÂNEO, OLIVEIRA, TOSCHI, 2003).
Contrapondo-se a visão técnica, do contexto escolar, há apontamentos1
considerando a necessidade da participação da comunidade, na efetiva gestão
da escola, com o pressuposto de fortalecer a autonomia em relação aos
interesses do Estado. Torna-se evidente a frágil probabilidade do Estado em
dedicar-se com a democratização do saber, restando a responsabilidade à
sociedade civil (PARO, 1997).
Nesse sentido, torna-se importante a reflexão sobre a distribuição da
autoridade no interior da escola. Com isso, o diretor não estará perdendo o
poder, pois não o detém, e sim ampliando as responsabilidades e
possibilitando o “poder” à escola. A participação de todos os segmentos da
escola (educadores, educandos, funcionários e pais), nas decisões sobre o
encaminhamento de suas ações, poderá oferecer condições condizentes para
reivindicar o fortalecimento da escola quanto a autonomia e a gestão de
recursos. Nesse aspecto, o conselho escolar é um expoente a ser explorado
(PARO, 1997).
A democratização se faz na prática, pois a democracia somente se
concretiza por atos e relações que ocorrem no nível da realidade concreta.
Segundo Paro (1997), tal contexto apesar de apresentar obviedade, nem
sempre é levado em consideração pelos educadores. Estes apropriam-se de
concepções teóricas que ressaltam a necessária efetivação de uma prática
social e escolar embasada em relações não-autoritárias. Todavia, muitas

1

Pesquisas realizadas por Vítor Paro em São Paulo.
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vezes, aceitam o discurso democrático, mas não o realizam como prática
democrática.
A democracia é um processo globalizante, que deve atingir cada sujeito,
na plenitude de sua personalidade, sendo que “não pode haver democracia
plena sem pessoas democráticas para exercê-la [...]”, no entanto “[...] a prática
de nossas escolas está muito longe de atender ao requisito implícito nesta
premissa” (PARO, 1997, p. 25). Nesse interim, é na relação com a formação do
indivíduo que a “visão” de gestão eclode como centralidade dos fatos. A
formação cultural, conforme Adorno (2003, p. 64), somente pode ser adquirida
mediante a espontaneidade e interesse do indivíduo, inerente “[...] a disposição
aberta, a capacidade de se abrir a elementos do espírito, apropriando-os de
modo produtivo na consciência, em vez de se ocupar com os mesmos
unicamente para aprender, conforme prescreve um clichê insuportável”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
É pertinente a necessidade de considerar a ideia de formação cultural
para alicerçar a compreensão de gestão escolar democrática. A efetivação das
ações no ambiente escolar (ou a não efetivação), condizentes à concepção de
gestão democrática, está estreitamente vinculada com a formação cultural
obtida/construída pelos sujeitos no decorrer de sua existência. E aqui, de modo
específico, o perfil do gestor, com tendências democráticas ou autoritárias,
podem ser determinadas por sua formação, enquanto pertencente a
determinado grupo social, familiar ou contexto socioeconômico.
Indicações proximais à gestão democrática, como participação e
autonomia, somente adquirem status potenciais de efetivação no ambiente
escolar, a partir da relação de auto formação e conhecimento de si por parte
dos sujeitos pertencentes ao meio e com o próprio meio. A participação, por um
lado, deve constituir-se como espaço dialógico de criação de mecanismos para
a inclusão da comunidade escolar nas decisões das instituições escolares e,
por outro, como autonomia, resultante da capacidade do indivíduo em se
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compreender

como

ser

capaz de

refletir

e

conduzir

seus

próprios

direcionamentos.
O afastamento de preceitos autoritários por parte dos gestores e
professores é elemento necessário à gestão democrática. Esse afastamento,
no entanto, requer desejo de modificar as práticas nocivas a participação da
comunidade escolar, e o desejo de transformação é resultante do entendimento
(da formação) que há sobre concepção de gestão. No entanto, a gestão
democrático – participativa - está à mercê de fatores que extrapolam o interior
da escola, fatores estes que dizem respeito ao Estado e a seu viés de
aplicabilidade de políticas educacionais, que podem tanto diminuir quanto
maximizar a participação e o autoritarismo no ambiente escolar.
REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO
ADORNO, T. Teoria da semicultura. Educação e Sociedade, ano 17, n.56, p.
24-56, set./dez. 1996.
ADORNO, T. Educação e emancipação. 3.ed. Rio de Janeiro: Terra e Paz,
2003.
BARROSO, João. O reforço da autonomia das escolas e a flexibilização da
gestão escolar em Portugal. In: FERREIRA, Naura Syria Carapeto (Org.).
Gestão democrática da educação: atuais tendências, novos desafios. 8. ed.
São Paulo: Cortez, 2013.
CENCI, A. Elogio da formação. Passo Fundo, 2016 (Mimeo).
FABRE, M. “Experiencia y formación: la Bulding”. Revista Educación y
Pedagogía. Medellín, Universidad de Antioquia, Faculdad de Educación, vol.
23, num. 59, enero – abril, 2011; pp. 215-225.
LIBÂNEO, J.; OLIVEIRA, J.; TOSCHI, M. Educação escolar: políticas, estrutura
e organização. São Paulo: Cortez, 2003.
LUCE, Maria B.; MEDEIROS, Isabel P. Gestão democrática na e da educação:
concepções e vivências. In: LUCE, Maria B.; MEDEIROS, Isabel P. (org.).
Gestão escolar democrática: concepções e vivências. Porto Alegre: UFRGS
Editora, 2006.

751

LUCK, Heloisa et al. A escola participativa: o trabalho do gestor escolar. 6. ed.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.
NOGUEIRA, Marco A. Um Estado para a sociedade civil: temas éticos e
políticos da gestão democrática. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2011.
PARO, V. Gestão democrática da escola pública. São Paulo: Ática, 1997.
SUAREZ, R. Nota sobre o conceito de Bildung (formação cultural). Disponível
em: http://www.scielo.br/scielo.ph?script=sci_arttext&pid=S0100512X2005000200005. Acesso em: 29.05.2016.
TOMMASELLI, G. Formação e semiformação nos escritos educacionais de
Theodor Adorno. Marília: UNESP, 2012. Dissertação (Mestrado em Educação),
Faculdade de Filosofia e Ciéncias. Universidade Estadual Paulista, 2012.
ZUIN, A.; PUCCI, B.; OLIVEIRA, N. Adorno: o poder educativo do pensamento
crítico. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000.

752

POLÍTICA PÚBLICA DE PROGRESSÃO CONTINUADA DO BLOCO
PEDAGÓGICO: UM ESTUDO DA ARTE
Kátia Rezende Rodrigues1
Elisiane Machado Lunardi2
Eixo 2 – Gestão da Educação Básica e Superior
RESUMO
O presente trabalho caracterizado como estado da arte objetiva mapear e identificar a
produção científica acerca da política pública de progressão continuada dos anos iniciais do
ensino fundamental a partir de artigos da ANPED – Associação Nacional de Pós-Graduação e
Pesquisa em Educação e do banco de dados da CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior, no período de 2011 a 2016. A busca foi realizada a partir dos
seguintes descritores: bloco pedagógico; progressão continuada; gestão pedagógica. No
levantamento de dados foram encontradas e categorizadas vinte e seis obras, das quais
dezesseis foram analisadas em profundidade. O artigo envolve um estudo quanti-qualitativo,
caracterizado como exploratório, descritivo e explicativo. Foram previstos princípios de
natureza quantitativa para compilar os achados sobre a progressão continuada do bloco
pedagógico. A dimensão qualitativa prevaleceu para agrupar e reagrupar dados de forma
interpretativa, por semelhanças, para que possam responder à questão central da pesquisa
proposta. O caracterizado estado da arte permitiu enquanto pesquisadora uma (re) construção
do campo cientifico principalmente para indicar pontos de fragilidade de modo a favorecer a
análise crítica sobre o acumulado da área. Os resultados demonstram um cenário que integra
um comprometimento tanto dos órgãos governamentais como das escolas e seus profissionais
no esforço de apresentar o magnífico espetáculo do sucesso escolar de todas as crianças até
os oito anos de idade. Tais esforços passam pelas avaliações externas, pelas avaliações
internas das escolas, pela avaliação institucional, pelo fortalecimento dos mecanismos
democráticos de gestão escolar e pelo investimento na formação e na carreira docente.
Palavras-chave: Progressão continuada. Gestão pedagógica. Bloco pedagógico.

INTRODUÇÃO
Este trabalho transcorre mediante estudos em prol do mestrado
Profissional em Políticas Públicas e Gestão Educacional na Universidade
Federal de Santa Maria no intuito de buscar um mapeamento da produção
científica sobre a progressão continuada do bloco pedagógico do Ensino
Fundamental nos últimos cinco anos. Mudanças provocadas pela A Lei nº
11.114/2005 que torna o Ensino Fundamental “obrigatório e gratuito na escola
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pública, a partir dos seis anos de idade e pela lei nº 11.274/2006 que
caracteriza “o Ensino Fundamental obrigatório, com duração de nove anos,
gratuito na escola pública, iniciando-se aos seis anos de idade” definiram a
Resolução CNE/CEB nº 7/2010 que fixa as Diretrizes curriculares Nacionais
para o Ensino Fundamental de 9 anos, o texto do Artigo 30 evidencia que os
três anos iniciais do Ensino Fundamental corresponde a um bloco pedagógico
ou um ciclo sequencial não passível de interrupção.
Por meio de um estudo caracterizado estado da arte ou do
conhecimento trago dados e considerações produzidas sobre a política pública
de progressão continuada do bloco pedagógico do Ensino Fundamental. Um
estado da arte ou do conhecimento é uma análise da produção acadêmica em
uma determinada área que permite reconhecer e identificar o conhecimento
produzido sobre o tema em estudo (FERREIRA, 2002).
Esses estudos podem significar uma contribuição importante na
constituição do campo teórico de uma área, apontar as restrições sobre o
campo, identificar experiências inovadoras. Servem também para compreender
como se dá a produção do conhecimento em uma determinada área de
conhecimento em teses de doutorado, dissertações de mestrado, artigos de
periódicos e publicações. Os estudos de estado arte não se restringem a
identificar a produção, mas analisá-la, categorizá-la e revelar os múltiplos
enfoques e perspectivas (ROMANOWSKI; ENS, 2006).
ASPECTOS METODOLÓGICOS
A metodologia é do tipo estado da arte, pois o estudo pode trazer uma
contribuição importante na constituição do campo teórico de uma área de
conhecimento. O artigo envolveu um estudo quanti-qualitativo, caracterizado
como exploratório, descritivo e explicativo (GIL, 2007). É exploratório, pois
objetiva proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo
mais explícito ou a construir hipóteses (GIL, 2007); descritivo porque pretende
descrever fatos de determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987); e explicativo
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porque preocupa-se em identificar os fatores que determinam ou que
contribuem para a ocorrência dos fenômenos (GIL, 2007).
A análise realizada partiu do aspecto quantitativo a fim de compreender
a abrangência da temática sobre a progressão continuada do bloco pedagógico
e buscou atingir a dimensão explicativa no modo como estabeleceu as relações
sobre os achados. Sobretudo, os resultados qualitativos e as condições de
aquisição desses resultados foram agrupados e reagrupados de forma
interpretativa, por semelhanças, para que possam responder à questão central
da pesquisa proposta.
O corpus sobre o qual incidiu a pesquisa é composto de dissertações do
banco de dados da CAPES e trabalhos apresentados na ANPEd nos últimos
cinco anos envolvendo três descritores: progressão continuada, gestão
pedagógica e bloco pedagógico. Nas buscas através da plataforma CAPES
foram utilizados como filtro o país da publicação (Brasil) e o idioma
(Português). Outros critérios utilizados: a) publicado no período de 2012 a
2016; b) ser publicação da área de educação; c) estar ligado ao ensino
fundamental. Na página da ANPEd consideraram-se os grupos G09, G12 e
GT13, sendo que no ano de 2014 e 2016 não houve publicações. Os artigos da
ANPEd e as dissertações do banco de dados da CAPES foram compilados
como mostra o gráfico abaixo:

Gráfico 1: Dados da pesquisa coletados pela autora
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Nesse levantamento de dados foram encontradas e categorizadas vinte
e seis obras, das quais dezesseis foram analisadas em profundidade, tendo por
base: a forma como o tema é abordado; coerência entre a obra e a temática
desse

estudo;

a

concepção

teórica

e

metodológica

subjacente

e

aspectos/resultados anunciados. O gráfico a seguir apresenta as regiões onde
esses trabalhos foram publicados:

Gráfico 2: Dados da pesquisa coletados pela autora

Na

plataforma

CAPES

foram

encontradas

diversos

trabalhos

contemplando os descritores pretendidos, porém o enfoque principal deu-se
aos anos iniciais do Ensino fundamental. No gráfico abaixo pode-se observar
o percentual referente aos três descritores encontrados.

Gráfico 3: Dados da pesquisa coletados pela autora
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A pesquisa sobre artigos da ANPEd concentra-se nos GT09 – Trabalho
e Educação, GT12- Currículo e GT13- Ensino fundamental. O enfoque foi dado
para o GT13 por se tratar do tema sobre Ensino Fundamental, porém um artigo
do GT09 e outro do GT12 agregam a análise sobre o tema como mostra o
gráfico a seguir:

Gráfico 4: Dados da pesquisa coletados pela autora

DISCUSSÕES E RESULTADOS
A política pública de ampliação do ensino de nove anos foi impulsionada
por metas educacionais internacionais para antecipar e expandir o tempo de
escolarização. O Bloco Pedagógico nasce no interior das Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de nove anos (BRASIL,
2010) e tem como finalidade a superação dos altos índices de repetência, e
consequentemente as elevadas taxas distorção idade/ano.
Sobre o descritor bloco pedagógico foram apontados propósitos que
analisam

as

transformações

no

trabalho

docente

dos

anos

iniciais

principalmente da maneira como vem se configurando as práticas pedagógicas
para as crianças de seis anos de idade. Nogueira e Peres (2011) realizaram
estudos em torno do ensino fundamental de nove anos que enfatizam que
apesar das orientações para o trabalho do 1º ano estar permeados no lúdico, a
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prática evidenciada no 1º ano mantém-se na perspectiva da antiga 1ª série
especialmente sobre a concepção de alfabetização e letramento.
Evidenciou-se ainda que a proposta do ensino fundamental de nove
anos introduziu-se de forma desorganizada, sem planejamento, sem oferecer
formação adequada aos professores para sua oferta e sem promover espaço
para debater a política. Via de regra, a ampliação do Ensino Fundamental se
concretizou no âmbito administrativo restringindo-se às matrículas das crianças
de seis anos nesse nível de ensino do que mudanças em relação aos recursos
humanos, físicos e materiais (ROCHA; MARTINATI; SANTOS, 2012).
Ferraresi e Pinto (2015) salientam a necessidade de repensar as práticas no
ensino fundamental e repensar os currículos para garantir a ampliação de
direitos. Um desses direitos em destaque é o de brincar, que ficou restrito às
aulas de Educação Física, ao recreio e aos momentos disponibilizados pelas
docentes ao final da aula (MARCONDES, 2012 apud FERRARESI; PINTO,
2015). Como afirma Paro (2010), “a brincadeira e o lúdico não apenas são
compatíveis com o ensino, mas também são necessários para que a
aprendizagem se realize” (p. 67).
Os trabalhos pesquisados ressaltam a importância de investigações
sobre formação continuada de professores que atuam na escola de nove anos,
de articulação entre os três primeiros anos no Ensino Fundamental e desses
com os seguintes. O PNAIC1 trabalha com a concepção de alfabetização na
perspectiva do letramento e Educação Inclusiva, eixo que dialoga com o
currículo. Ao analisar os cadernos didáticos utilizados na formação de
professores alfabetizadores Axer e Rosário (2015) evidenciaram que o material
não traz uma análise da inclusão com a perspectiva de que todos são
diferentes, mas que a diversidade está posta por compreensões, dificuldades
e/ou formas e tempos diferentes de aprendizado. Para isso, o material usa
autores do campo do currículo para problematizar as relações culturais,
1

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso formal assumido
pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios de assegurar que todas
as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade. http://pacto.mec.gov.br/o-pacto.
Acesso em: 25 abr. 2017.
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contudo sem aprofundar as relações de poder que alimentam processos
discriminatórios (AXER; ROSÁRIO, 2015).
O Pacto disponibilizou materiais pedagógicos e sugere uma prática
alfabetizadora que respeite determinados tempos/períodos do ciclo de
alfabetização, mas também prevê objetivos que as crianças precisam
consolidar ao finalizar esse ciclo. Essa previsão se dá por meio de avaliações
desse trabalho junto ao professor alfabetizador, em escala micro, com o
preenchimento de fichas individuais e, em escala macro, com a Avaliação
Nacional da Alfabetização – ANA1. Nesse sentido, Axer e Rosário (2015)
sinalizam que esse engessamento prévio do que se chama de currículo se
manifesta como um discurso contraditório do Pacto, pois enfatiza o respeito à
diversidade ao mesmo tempo em que preveem situações de aprendizagem de
acordo com o cada ano de escolaridade.
No descritor, progressão continuada, a maioria dos estudos procura
compreender os pressupostos da Progressão Continuada para os anos iniciais
do Ensino Fundamental. A proposta de progressão continuada para o bloco
pedagógico não foi acompanhada de preparo para o professor efetivá-la
dificultando que esse regime garanta à melhoria da qualidade do ensino,
principalmente daqueles que necessitam condições de ensino diferenciadas.
Visto que as práticas e concepções de avaliação tradicionais e seletivas se
mantem vivas, a implantação dessa política explicitou a importância da
formação das professoras alfabetizadores no intuito de [re]significarem suas
concepções sobre a avaliação (LOGUERCIO, 2015).
Essa normativa rompe com a reprovação preconizando o tempo e o
ritmo de cada aluno na construção do conhecimento e, portanto, implica
planejamento, práticas avaliativas e ações pedagógicas adequadas à

1

A ANA, um dos instrumentos do Sistema de Avaliação da Educação Básica (As//eb), avalia os
níveis de alfabetização e letramento em língua portuguesa, a alfabetização em matemática e
as condições de oferta do ciclo de alfabetização das redes públicas. Passam pela avaliação
todos os estudantes do terceiro ano do ensino fundamental matriculados nas escolas públicas
no ano da aplicação da avaliação. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/educacaobasica/saeb/sobre-a-ana. Acesso em: 25 abr. 2017.
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diversidade dos discentes através de ciclos básicos de aprendizagem. Bastos
(2013) denuncia a lógica excludente do regime seriado que eliminava os alunos
que não aprendem por meio da reprovação e enquanto que com ciclos e a
progressão continuada tais alunos permanecem no interior da escola exigindo
tratamento pedagógico adequado. As práticas de avaliação não podem servir
de mais uma exclusão social, ou desigualdades do ensino (PIANCA, 2015).
A avaliação aparece no contexto da progressão continuada como um
instrumento importante, que não se coloca mais como forma de aprovar ou
reprovar, mas como maneira significativamente diferente, como indispensável
para diagnosticar o que o aluno não sabe e aquilo que precisa aprender, pois
este é um indicador acerca das possibilidades de progredir (BONIATI, 2014).
Em sua pesquisa sobre as perspectivas de professores em torno da
progressão continuada no contexto de prática do PNAIC, Silva (2015)
constatou que parte dos(as) professores (as) pesquisadas superaram
resistência em relação à retenção como opção para garantir a aprendizagem
de seus (suas) alunos (as), passando a ver a progressão continuada como
pertinente na consolidação dos direitos. Para Camurça (2016), a implantação
do sistema de ciclos não abandona totalmente a reprovação na escola pública,
mas propõe uma organização em que os alunos tenham a oportunidade de se
desenvolver em um período maior, sendo respeitado o estágio de
desenvolvimento em que se encontram.
A política de progressão pedagógica implica também reflexões acerca
de fatores que influenciam no processo de ensino-aprendizagem, como por
exemplo, aspectos socioculturais, psicológicos e neurológicos.

Nesse viés,

lança-se a necessária interrelação entre a escola, a família e a clínica para uma
intervenção eficaz em relação ao baixo rendimento escolar. É imprescindível
que se estabeleça que distúrbios de aprendizagem e/ou transtornos funcionais
específicos diferenciam-se das dificuldades de aprendizagem, sendo que, os
primeiros, “apresentam alterações nas habilidades cognitivo-linguísticas de
origem genético-neurológica” (CAPELLINI; NAVAS, 2011, p.15 apud BASTOS,
2013). E as dificuldades de aprendizagem apresentam “dificuldades escolares
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de origem social-econômica-cultural e/ou afetiva”. Tanto os distúrbios de
aprendizagem e/ou transtornos funcionais específicos quanto às dificuldades
de aprendizagem são recorrentes no ambiente educacional, porém ainda
carentes de fundamentação teórico-prático pelos docentes ou abordados de
forma equivocada, por diagnósticos e prognósticos que não competem à área
pedagógica, mas sim, outorgados à área de ciências da saúde (BASTOS,
2013).
No último descritor, a gestão pedagógica, procurou-se levantar sobre a
relevância de ações gestoras para a implantação do regime de progressão
continuada do bloco pedagógico bem como fazer possíveis identificações
dessas ações gestoras na prática educativa.
Sendo a gestão pedagógica, a principal dimensão da gestão escolar,
com vistas à aprendizagem de todos os alunos, considerou-se que algumas
tarefas de cunho pedagógico precisam ser priorizadas, além dos atendimentos
emergenciais constantes na escola.

A tarefa da escola não é facilitar a

aprovação, mas sim dificultar a reprovação inútil e inepta, que é aquela que
acontece por responsabilidade nossa, em função do modo como nosso
trabalho se organiza (CORTELLA, 2011, p. 119). Dessa maneira, a tarefa da
escola é garantir a aprendizagem dos alunos e isso decorre de um trabalho
coletivo gerenciado pela direção da escola e organizado pelo coordenador
pedagógico, envolvendo todos os atores do universo escolar professores,
alunos e demais servidores (LIMA, 2016).
A implantação de uma política pública se torna um grande desafio para a
escola exigindo uma articulação entre professores e gestão educacional. Para
Lück (2006, p.44), a gestão educacional cultiva as relações democráticas e de
autonomia

nas

relações

de

trabalho

como

forma

de

promover

o

desenvolvimento do ensino. Ela cita a “autonomia” como um dos princípios
básicos da escola democrática, o que implica na participação de todos os
segmentos do espaço escolar, na elaboração e no plano de desenvolvimento
da escola de forma articulada, para realizar uma proposta educacional
compatível com as amplas necessidades sociais. Entender que a autonomia se
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concretiza de fato e de direito quando construída coletivamente, dando voz e
vez a todos os sujeitos. Sujeitos, que valorizados em suas funções, podem ser
decisivos para o crescimento coletivo: nivelados pela força democrática, a qual
deve ser imperativa (CARVALHO, 2015).
Os caminhos para alcançar tais objetivos tendem a direcionar para a
gestão pedagógica como elo entre diretrizes norteadoras de programas
educacionais e planejamento pedagógico das práticas educativas. O estudo de
Pansini e Marin (2007/2009) concluiu que a implantação da referida política nas
escolas investigadas ocorreu de forma intempestiva, sem nenhuma preparação
prévia que garantisse alterações dos aspectos estruturais das escolas,
adaptações

curriculares

e/ou

discussões/formação

com

as

equipes

pedagógicas, professores e comunidades (PANSINI e MARIN, 2011 apud
CRUZ, 2013).
Em

sua

dissertação

de

mestrado,

Castro

(2014)

propõe

o

acompanhamento mais próximo das turmas do bloco pedagógico pelas (os)
coordenadoras (es) pedagógicas (os) e o (a) gestor (a) escolar como forma de
auxílio para professores que estão encontrando dificuldades para trabalhar com
a turma na aprendizagem. Além disso, essa ação aproxima o gestor escolar
das questões pedagógicas que envolvem a escola, rompendo com a velha
dicotomia entre as dimensões administrativas e pedagógicas, que, em muitos
casos, a primeira tende há ocupar mais tempo que a segunda (CASTRO,
2014).
O bloco busca, em longo prazo, melhorar os índices de promoção de
modo que a realidade das multirrepetências e das altas taxas de distorção
idade-ano sejam amenizadas. Segundo Carvalho (2015) o Bloco Pedagógico
deve ser submetido a um mapeamento havendo a necessidade de pesquisar o
sistema que envolve os atores e as ações realizadas por essas pessoas frente
à

nova

realidade.

A

própria

instituição

municipal:

os

gestores,

os

coordenadores, enfim todos que de certa maneira são responsáveis por fazer
cumprir uma exigência legal devem ser ouvidos para obtenção de diagnósticos
conclusivos. Como dissera Nietzsche (2002, p.267) “ninguém pode construir
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em teu lugar pontes que precisarás passar (...)”, assim, o gestor escolar e
todos os envolvidos nesse processo devem ter a exata dimensão de seu papel
nesse novo cenário.
Mais uma vez, recaímos na avaliação como instrumento para delinear o
trabalho pedagógico e por isso avaliar a escola num todo também é preciso.
Avaliar a escola num contexto geral não é avaliar as quatro paredes da sala de
aula, pois os resultados serão insuficientes para saber se a escola está no
rumo certo (PIANCA, 2015). Uma reflexão teórica sobre as práticas permeadas
na cultura do diálogo entre todos os atores envolvidos no cenário escolar
permite a construção de um caminho que possa criar uma prática de reflexão
cotidiana (CASTRO, 2014).
Os indicadores de avaliação externa constituem-se como subsídios para
reavaliar as ações educativas que viabilizem alternativas em termos de
elaboração de planos de intervenção e melhorias na escola. Implantado em
2007, o IDEB1 representa o termômetro da qualidade da educação básica em
todos os estados, municípios e escolas do Brasil. A qualidade de ensino
passou a ser indicada a partir de dois fatores: as taxas de aprovação, aferidas
pelo Censo Escolar, e as médias de desempenho medidas pelo SAEB 2 e pela
Prova Brasil3. Também incorporada em 2013, a Avaliação Nacional da
Alfabetização (ANA) de acordo com INEP (Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas) produzirá indicadores que contribuam para o processo de
alfabetização nas escolas públicas brasileiras.

1

O IDEB foi criado, em 2007, pelo Inep. É calculado tomando por base os dados de aprovação
escolar e as médias de desempenho no Saeb (para os estados e para o país) e da Prova Brasil
(para os municípios). Disponível em: http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/o-que-e-o-ideb.
Acesso em: 23 abr. 2017.
2 O Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb, instituído em 1990, é composto por um
conjunto de avaliações externas em larga escala e tem como principal objetivo realizar um
diagnóstico da educação básica brasileira e de alguns fatores que possam interferir no
desempenho do estudante, fornecendo um indicativo sobre a qualidade do ensino ofertado.
Disponível em: http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb Acesso em: 25 abr. 2017
3 A Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) são avaliações
para diagnóstico, em larga escala, desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas
Educacionais
Anísio
Teixeira
(Inep/MEC).
Disponível
em: http://portal.mec.gov.br/prova-brasil. Acesso em: 25 abr. 2017.
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Na

atualidade,

a

gestão

pedagógica

educacional

vem

sendo

pressionada pelas políticas de avaliações na busca de melhores resultados no
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Em relação ao uso
dos resultados dessas avaliações no âmbito escolar, o papel de um profissional
nos parece singular: o do coordenador pedagógico. É ele que tem se
responsabilizado, entre outras atribuições, pela organização dos processos
avaliativos da escola, internos ou externos a ela. (PIMENTA, 2013). Aliados a
uma

proposta

política

neoliberal,

esses

índices

vêm

deslocando

a

responsabilização dos resultados escolares para o âmbito interno das escolas,
ou

seja,

professores

e

gestores

tornaram-se

os

responsáveis

pela

implementação da qualidade escolar independente das condições que lhes são
oferecidas para o desenvolvimento do seu trabalho (COSTA SILVA, 2015).
Fortemente influenciada pela política mundial, a educação passou ser
financiada e regulamentada por ela e as avaliações externas de larga escala
passaram a ocupar papel de protagonista dos indicadores de qualidade
educacional. Diante disso, a avaliação necessita ser gestada e precisa estar
frequentemente presentes nas pautas das discussões de âmbito escolar. O
entrelaçamento desses indicadores avaliativos com estudos metodológicos e
teóricos podem se configurar como forma de elaborar ações pertinentes para
enfrentá-las.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A síntese dos trabalhos analisados pela pesquisa permitiu constituir o
estado atual do conhecimento acerca das produções científicas da política
pública de progressão continuada do bloco pedagógico.

Diante das

considerações e resultados compilados retratou-se um cenário que integra um
comprometimento tanto dos órgãos governamentais como das escolas e seus
profissionais para apresentar o magnífico espetáculo do sucesso escolar de
todas as crianças até os oito anos de idade. Tais esforços passam pelas
avaliações externas, pelas avaliações internas das escolas, pela avaliação
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institucional, pelo fortalecimento dos mecanismos democráticos de gestão
escolar e pelo investimento na formação e na carreira docente.
Para Morosini (2015) quando o indivíduo inicia um trabalho científico,
está minado de crenças e de saberes sobre o tema que escolheu investigar e o
estudo de outros contextos proporciona um afastamento do cotidiano
corroborando para minimizar os pré-conceitos. Portanto, as reflexões oriundas
dos estudos realizados de 2011 a 2016 em teses da CAPES e artigos da
ANPED permitiram enquanto pesquisadora uma [re]construção do campo
cientifico principalmente para indicar pontos de fragilidade de modo a favorecer
a análise crítica sobre o acumulado da área.
O percurso do presente estado da arte possibilitou um mapeamento das
produções científicas e de discussões significativas alusivas à política pública
de progressão continuada do bloco pedagógico. Esse estudo se torna
essencial na constituição da proposta na área focalizada no sentido de apontar
restrições sobre o campo em que se move a pesquisa, de lacunas de
disseminação e de alternativas inovadoras capazes de indicar soluções para
problemas de ordem prática (Romanowski e Ens, 2006). As reflexões oriundas
desse estudo contribuíram para levantar aspectos pertinentes à temática de
interesse e apontar indicadores para subsidiar a organização e definição de
minha pesquisa de campo.
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A CONSTRUÇÃO DA PEDAGOGIA UNIVERSITÁRIA DA UNIPAMPA NOS
PRIMEIROS ANOS DE CRIAÇÃO - VISÃO INSTITUCIONAL
Caren Rossi1
Katiane Rossi Haselein Knoll2
Eixo 2 – Gestão da Educação Básica e Superior
RESUMO
Este artigo refere-se a uma investigação desenvolvida no ano de 2015, a qual teve como
objetivo compreender como se construiu a pedagogia universitária na Universidade Federal do
Pampa – UNIPAMPA nos primeiros anos de criação da Instituição. Para tanto, desenvolveu-se
uma pesquisa com finalidade descritiva e enfoque metodológico qualitativo. Um estudo de caso
único. Foram utilizadas as seguintes técnicas de coleta: Observação, pesquisa documental e
entrevista “face a face e por pautas” com duas pessoas relevantes para a investigação, as
quais participaram da gestão, no período analisado. Tais entrevistados foram nominados de E1
e E2 no decorrer do texto. Para a análise dos dados, foi utilizado o software Nvivo. E, no
desenvolvimento do processo realizou-se a análise de conteúdo, análise de discurso e
triangulação de dados. O referencial teórico apresentado divide a pedagogia universitária em
três categorias: A “organização e avaliação institucional, a formação universitária e o
desenvolvimento profissional docente”. Na sequência, partindo-se das concepções
apresentadas e referencial teórico indicado, assumiu-se a postura de que a pedagogia
universitária é um campo do conhecimento específico, transdisciplinar e complexo que trata da
formação em nível superior onde está envolvido o ensino/aprendizagem, a formação docente e
a instituição. Dessa forma, buscou-se verificar se a construção da pedagogia universitária na
UNIPAMPA tinha correspondência com o estudo estabelecido. A investigação evidenciou que,
apesar das dificuldades pontuadas, a Gestão Institucional e os documentos da Universidade
demonstraram que a UNIPAMPA apresentou preocupação e construiu sua pedagogia
universitária embasada nas três categorias de análise.
PALAVRAS-CHAVE: UNIPAMPA. Desenvolvimento profissional docente. Pedagogia
universitária.

INTRODUÇÃO
O presente texto trata de uma investigação desenvolvida no ano de 2015
na UNIPAMPA, Universidade Federal localizada no Estado do Rio Grande do
Sul (RS). Criada por meio da política de expansão e renovação das
instituições, promovida pelo Governo Federal (PI, 2009). A Universidade foi
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da
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do
–

implantada com dez câmpus, distribuídos em dez cidades do Estado. Iniciou
suas atividades de maneira autônoma, em 11 de janeiro de 2008, com a
publicação da Lei nº 11.640 e a nomeação da primeira reitoria “pró-tempore”.
Antes disso, as atividades estavam em andamento desde 2006, sob a tutoria
da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM – responsável por 5 câmpus) e
da Universidade Federal de Pelotas (UFPel – com responsabilidade pelos
outros 5 câmpus), através do Consórcio Universitário da Metade Sul (Acordo
de Cooperação Técnica, firmado em 2005, entre o Ministério da Educação MEC e as instituições tutoras).
Essa

pesquisa

tem

como

tema

a

“construção

da

pedagogia

universitária”, o qual vem crescendo no cenário internacional desde a década
de 1980. Diversas redes de pesquisadores já foram criadas para dar conta da
temática. Inclusive, no Brasil, ao longo da história, houve diversas iniciativas de
grupos de professores, de instituições e mesmo do MEC visando à capacitação
do professor universitário (Soares, 2009), e, várias obras foram elaboradas a
partir de tais estudos.
PROBLEMA E OBJETIVO DA PESQUISA
Na primeira Enciclopédia de Pedagogia Universitária (2003, v. 1),
encontra-se, individualmente, um relato da trajetória da pedagogia universitária
em nove Instituições de Ensino Superior/IES do RS, ou seja, foram
compartilhadas algumas ações ou experiências sobre a temática, onde cada
instituição tratou o tema de uma forma muito particular e desenvolveu ações,
as quais demonstraram a concepção institucional que tinham, na época. Foi
assim que, sendo a UNIPAMPA uma Instituição do RS, “jovem”, instituída
oficialmente em 2008, sentiu-se a necessidade de investigar, compreender e
compartilhar como se deu esse processo.
Por isso, a pesquisa teve como objetivo: compreender como se construiu
a pedagogia universitária nos primeiros anos de criação da Instituição. Para
chegar aos resultados,

buscou-se

identificar como foi organizado

o

Planejamento Institucional referente ao assunto, bem como averiguar as bases
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teóricas que fundamentaram a criação da Universidade. Para isso, fez-se uma
análise da gestão institucional, bem como de toda a documentação existente e
importante para o caso.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A pesquisa proporcionou uma reflexão do que é a pedagogia
universitária. No decorrer do estudo bibliográfico e na análise das descrições
da construção da pedagogia universitária nas IES do RS (MOROSINI, 2003),
percebeu-se que se fala em formação do professor universitário, porém, a
temática não se restringe a isso. Tanto que, em Morosini (2006, v. 2), há
posicionamentos diferenciados sobre o tema. Para Leite (2006, p.57), “a
pedagogia universitária tem como objeto de estudo o ensino, a aprendizagem,
a avaliação na instituição e a formação do professor”. Na mesma obra, Cunha
(2006, p. 351) salienta que “a pedagogia universitária atua sobre as teorias e
as práticas de formação de estudantes e de professores, podendo envolver
uma condição institucional”.
Para Menin (2006), a pedagogia universitária é a que trata do ensino
superior em geral, é um conjunto de teorias e métodos que buscam estudar e
resolver os problemas individuais, grupais e institucionais da universidade. Já
Soares (2009) comenta que a mesma diferencia-se pelo interesse em
compreender o processo de aprendizagem das pessoas adultas, durante a
trajetória de formação. E, Behares (2011) confirma dizendo que, é a forma
como se educa nas universidades.
Além disso, de acordo com Rossi (2016), entende-se que a pedagogia
universitária é dividida em três (3) categorias, sendo elas: Organização e
avaliação institucional, Formação Universitária e Desenvolvimento profissional
docente. Nesse sentido, a análise teórica apresenta agrupamentos temáticos
que junto com conceitos de Leite (2006), Menin (2006) Soares (2009), Cunha
(2006) e Behares (2011), fundamentam o estudo. As três categorias da
pedagogia universitária estão expostas e fundamentadas pelos respectivos
autores, no quadro 1.
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Quadro 1 - Três categorias referentes a pedagogia universitária
Enfoque

3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
A x

x x x x x x x

x

x x

B x x x x x

x x x x x x x x

C x x x x x x x

x

x

x
x x x

x x x

x x
x

x x

x x x x x x x x x x x x X
x x x

x

x

x x x X

LEGENDA: (3) Categorias de análise, (A) Formação universitária, (B) Desenvolvim.profissional
docente, (C) Organização e Avaliação Institucional, (1) Morosini (2006), (2) Pimenta & Anastasiou
(2002), (3) Menin (2006), (4) Masetto (1998), (5) Masetto (2003), (6) Tavares & Alarcão (2001), (7)
Almeida & Pimenta (2009), (8) Mello et al. (2005), (9) Silva & Perez, (2009), (10) Grillo (2006), (11)
Imbernón (2005), (12) Soares (2009), (13) Oro & Bastos (2012), (14) Fernandes (1998), (15) Garcia
(1999), (16) Sobrinho (1998), (17) Sobrinho (2009), (18) Silva & Monteiro (2015), (19) Behrens (1998),
(20) Romanowski (2007), (21) Luckesi et al. (1991), (22) Leite et al. (1998), (23) Gil (2007), (24)
Rossato (2009), (25) Braga (1999), (26) Maciel (2009), (27) Morin (2007), (28) Tardif (2014), (29)
Bolzan (2009), (30) Cunha (2009), (31) Alarcão (2010), (32) Zeichner (1993), (33) Sanjurjo (2009), (34)
Hernández (2009), (35) Broilo (2005) & (36) Isaia & Bolzan (2007), (37) Lucarelli (2008) & (38)
Selbach (2015).
Fonte: (ROSSI, 2016, p. 86)

Então, partindo-se das concepções já citadas e do referencial teórico
analisado, assumiu-se neste artigo, a postura de que pedagogia universitária é
um campo do conhecimento específico, transdisciplinar e complexo que trata
da formação em nível superior onde está envolvido o ensino/aprendizagem, a
formação docente e a instituição. Nesse sentido, buscou-se verificar se a
construção da pedagogia universitária na UNIPAMPA tem correspondência
com a proposição de estudo estabelecida.
METODOLOGIA
Foi desenvolvida uma pesquisa com finalidade descritiva e enfoque
metodológico qualitativo. Como estratégia, utilizou-se o estudo de caso único.
Tal decisão justifica-se na relação entre a questão de estudo e a abordagem de
Trivinos (1987, p. 133), “uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade
que se analisa aprofundadamente”. A investigação foi dividida em quatro fases
propostas por Yin (2010): Projeto, Preparação, Coleta e Análise. A discussão e
a configuração das fases contaram com a colaboração de Gil (2009) e Martins
(2008).
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Primeiramente, a etapa proposta por Yin (2010) teve a intenção de fazer
a vinculação dos dados às proposições. O objetivo foi verificar se a construção
da pedagogia universitária na UNIPAMPA tinha correspondência com as
proposições

elaboradas

no

estudo

bibliográfico.

Para

interpretar

as

constatações, desenvolveu-se a matriz de “posicionamento dos entrevistados”
e a matriz de “análise documental”, embasadas na matriz de efeitos de Gil
(2009, p. 106), a qual é “uma das principais modalidades aplicável a estudo de
caso único”. Também foi desenvolvida uma combinação de padrão, proposta
por Yin (2010, p. 165). A qualidade da pesquisa foi garantida no critério
“validade” utilizando as seguintes táticas de estudo: múltiplas fontes de
evidência, combinação de padrão e teoria nos estudos de caso único. Já no
critério de confiabilidade foi utilizado: triangulação de dados, protocolo do
estudo, base de dados e representatividade dos participantes.
A segunda fase da investigação foi à preparação (proposta por Yin,
2010) e foi organizada por meio do protocolo do estudo, o qual foi embasado
nas orientações de Guerra (2010). O documento continha o instrumento de
pesquisa, bem como os procedimentos e as regras gerais. Na sequência,
entrou-se na terceira fase (coleta de dados). Foram utilizadas as seguintes
técnicas de coleta: Observação, pesquisa documental e entrevista “face a face
e por pautas” (GIL, 2009, p. 64) com duas pessoas relevantes para a
investigação, as quais participaram da gestão, no período analisado (três
primeiros anos). Tais entrevistados estão nominados de E1 e E2 no decorrer
do texto. Para facilitar a análise dos dados (quarta fase), foi utilizado o software
Nvivo. E, no desenvolvimento do processo realizou-se a análise de conteúdo,
análise de discurso e triangulação de dados (MARTINS, 2008).
ANÁLISES
O estudo demonstrou que a base teórica da UNIPAMPA é progressista,
pois apresenta na visão de sociedade, de universidade, de aluno, de professor,
de ensino, enfim, na proposta institucional, as características progressistas de
educação. A construção da pedagogia universitária da Instituição, levando em
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consideração as três categorias de análise, foi construída em um processo de
pelo menos três anos. Pois, quando a Comissão de Implantação iniciou os
trabalhos não havia nenhum documento orientador, ou seja, havia muito a ser
feito. Toda a documentação foi elaborada após a Lei de Criação da
Universidade e da nomeação da reitoria “pró-tempore”. Durante a pesquisa
percebeu-se que o planejamento foi realizado de forma coletiva e democrática
(participação direta e em colegiados em cada câmpus). Essa construção
estende-se também a todos os demais documentos institucionais (Estatuto,
Regimento, Normativas…). “Isto é a vitalidade da UNIPAMPA […] É uma parte
exemplar que foi feita. Poucas universidades conseguem fazer duma forma tão
participativa, um planejamento (E1)”.
Ou seja, nesse período, foi necessário um esforço institucional com
muitos grupos de trabalho (GTs) para constituir os documentos. O
desenvolvimento desse processo levou um bom tempo, bem como, exigiu
muita dedicação de todos os servidores. Um período de construções, reflexões,
muitas discussões, avaliações e modificações. A estrutura orgânica da
UNIPAMPA passou por muitas modificações até chegar na organização da
atualidade. Enfim, o processo de planejamento não foi uma tarefa fácil,
conforme relato do E2 “Conseguir construir algo em dez câmpus é loucura. […].
É algo extremamente difícil pra criar a organicidade. E isso foi um dos
dificultadores […] mas também, que provocou esse trabalho coletivo”.
Entretanto, para além do planejamento é necessário acompanhar e
avaliar. E, essa avaliação institucional é “um organizador qualificado que
permite repensar pontos fortes e fracos da instituição” (Leite, 2006, p. 58).
Sobre isso, Sobrinho (2009) acrescenta que as informações produzidas na
atividade avaliativa devem ser a base para as ações de melhoria da realidade
em foco. Mas, segundo PI (2009), a avaliação nesse período foi constitutiva do
processo e tinha função de acompanhar o Projeto de forma permanente,
verificando avanços, dificuldades e potencialidades.
Sobre o assunto, para o E1 “planejamento se faz, caminhando” e um
indicador de avaliação do processo de planejamento, da gestão, foi o sucesso
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que todos os projetos, todas as propostas da UNIPAMPA tiveram, de
aprovação. Um exemplo disso, foi o Projeto Institucional para o processo de
credenciamento da Universidade, o qual foi aprovado, com muita tranquilidade.
Assim como, os projetos de curso que foram reconhecidos e bem avaliados.
Sobre o planejamento estratégico o E2 comentou que, olhando tecnicamente,
acabou não sendo muito estratégico, porque a angústia das pessoas, naquela
época, era construir (prédios, salas de aula, laboratórios…). E a dimensão da
UNIPAMPA, que tinha que ter sido definida e não foi, acabou gerando um
crescimento desnecessário, posteriormente.
No que tange a “Formação Universitária”, buscou-se nos
documentos institucionais a concepção da universidade. E, verificou-se que a
formação universitária “não se restringe apenas à formação profissionalizante,
mas se firma em uma proposição humanística e generalista [...]” (PI, 2009, p.8).
O entrevistado E2 relatou que a intencionalidade sempre foi de uma formação
mais completa, não só a formação técnica finalística, mas uma formação mais
ampla, mais para a vida. Para ele, “[...] uma das coisas importantes é tu dizer
‘quem eu quero formar’. Então, tu não pode formar alguém solto no contexto”.
O perfil do egresso da Universidade revela tal posicionamento e preocupação.
E, apesar das dificuldades enfrentadas nesse processo, para o E1 o
projeto de formação acadêmica da UNIPAMPA pode ser simplificado em duas
palavras: "formar e inovar", tendo sempre como objetivo uma formação mais
humanística, mas usando a técnica como produção humana. Também havia a
preocupação em pensar em atividades para complementar as lacunas da
Educação Básica apresentadas pelos estudantes da região. A ideia de
percurso formativo no currículo, e não só, conjunto de disciplinas. Enfim, a
UNIPAMPA foi inovadora nos seus projetos acadêmicos (E1).
Durante o período de implantação, teve-se o cuidado para que os
câmpus seguissem suas ofertas de cursos em áreas conceituais (câmpus por
área do conhecimento), ou seja, que os cursos dos câmpus, derivassem por
diversificação curricular dessas áreas. Além disso, a intenção era que em cada
um deles tivesse, bacharelados, licenciaturas e cursos tecnológicos para
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atender diferentes perfis de pessoas (E1), e que pudesse haver uma
mobilidade dos estudantes, entre câmpus. Essa era uma intenção da Comissão
de Implantação (bacharelados interdisciplinares), mas que não foi possível
concretizar porque os servidores não acreditaram em tal proposta (E1). Sendo
assim, para atingir a formação acadêmica pretendida, foi necessário pensar em
formação pedagógica para o corpo docente.
Então, referente às questões pedagógicas, a UNIPAMPA, já no início,
demonstrava preocupação com esse aspecto. Tal afirmativa justifica-se
inicialmente na realização de três grandes eventos. O primeiro deles, realizado
em março de 2008 em Bagé, como uma atividade de integração e
planejamento, a qual foi nominada de “Seminário de Desenvolvimento
Profissional: pedagogia universitária” em que todos os professores foram
convocados. Dentre tantos assuntos importantes, a atividade culminante do
encontro foi à elaboração do “perfil do egresso”, base da formação acadêmica
da Universidade.
O segundo evento foi organizado para os servidores técnico
administrativos da Universidade, em abril de 2008 em Santana do Livramento,
e foi nominado “Seminário de Desenvolvimento Profissional: Construindo a
Identidade da UNIPAMPA”. Objetivou integrar e desenvolver competências
coletivas para construir a “identidade da Universidade”. Já o terceiro foi
também realizado em Livramento, em fevereiro de 2009 e teve como público
alvo todos os professores. Entre outras discussões, foi nesse evento que ficou
definido o perfil do docente da Universidade (PI, 2009). Inclusive, após tais
iniciativas, a Coordenadoria de Apoio Pedagógico – CAP foi institucionalizada
por meio da Portaria 0745 de 13 de abril de 2010.
A partir daí, iniciou-se a implementação pedagógica e ficou explicitada a
intenção em ter uma política com o objetivo de investigar, analisar e intervir nos
processos de ensino-aprendizagem da Instituição. A criação da Coordenadoria
- CAP, dividida em duas áreas (Divisão de Apoio Pedagógico e a Divisão de
Apoio aos Fóruns das Áreas de Conhecimento) visava assessorar o Vice –
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Reitor e a Pró-Reitora de Graduação nas questões da pedagogia universitária
(UNIPAMPA-Projeto de Implementação Pedagógica, 2010).
E, para atender a demanda, a CAP atuou nos câmpus, através do
trabalho dos Técnicos em Assuntos Educacionais – TAEs, os quais, na
estrutura dos câmpus, estavam ligados à Coordenação Acadêmica. A esses
profissionais, foram se somando, num trabalho em conjunto, os Assistentes
Sociais e, posteriormente, os Pedagogos. Foi assim que, a partir de 2010, com
as primeiras reuniões entre os técnicos envolvidos no assunto, junto ao ViceReitor, criou-se o Núcleo de Desenvolvimento Educacional – NuDE/
UNIPAMPA. E, foi assim que as Coordenações Acadêmicas começaram a
organizar, em seus câmpus, espaços para que os profissionais passassem a
trabalhar juntos. No entanto, como afirmou o E2, alguns câmpus aceitaram
muito bem o trabalho do NuDE, mas teve câmpus que rejeitou. E aí o E2
comentou que isso tem a ver com a Direção, com o servidor que atua no setor
e com os docentes do local. É o conjunto! E onde deu certo, ficou bem. Mas,
não foi em todos os câmpus, pois isso é uma construção, segundo ele.
No ano de 2013, houve uma nova modificação estrutural e, por meio da
Portaria nº 367, a CAP se transformou em COORDEP (Coordenadoria de
Desenvolvimento Pedagógico) e passou a ficar ligada à Pró-Reitoria de
Graduação (PROGRAD). Nesse contexto, COORDEP (que era CAP) foi
dividida em Divisão de Apoio Pedagógico e Divisão de Formação Docente. Os
NuDEs, permaneceram comprometidos desenvolvendo atividades de apoio ao
docente e ao discente. Os três projetos referentes ao Programa de
Desenvolvimento Profissional Docente, também foram mantidos, nessa nova
organização.
Quadro 01 – Programa de Desenvolvimento Profissional Docente/UNIPAMPA
PROJETOS
ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO
ATIVIDADES

PAAPI/UNIPAMPA Projeto de Acolhida
e
Acompanhamento
do Professor

* Início 1º semestre (3 anos),
conforme o ingresso do professor;
* Três etapas formativas (ações
presenciais e à distância - on-line);
* Com certificado de participação;
* Momentos coletivos/institucionais
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1ª etapa: *Recepção e acolhimento
ao novo docente.
2ª etapa: *Encontros e reuniões nos
câmpus.
3ª etapa: Mesmo planejamento de
atividades da 2º etapa, porém com a

Ingressante

PADS/UNIPAMPA Projeto de
Aperfeiçoamento à
Docência Superior
(professores em
geral)

ProGEn/UNIPAMPA
- Projeto de
qualificação da
gestão do ensino
(Coordenadores de
Curso)

e momentos coletivos/ câmpus.
* Início 1º semestre (anual)
*Ações formativas presenciais e à
distância (online).
* Momentos coletivos/institucionais
e momentos coletivos/ câmpus;
* Grandes temáticas, as quais
surgem das demandas específicas
dos docentes ou de propostas
institucionais.
* Início 1º semestre (anual);
*Ações formativas presenciais e à
distância (on-line).
*Assessoria individual – nos
câmpus
*Atividades coletivas - com a
PROGRAD e CAP organizado em
torno de grandes temáticas que
surgem das demandas dos
Coordenadores.

temática “Sala de Aula Universitária”.
Atividades formativas
presenciais: * Seminário oferecido
anualmente;
* Painel de exposições e relatos;
*Reuniões e atividades nos câmpus;
* Fóruns por Área de Conhecimento;
Atividades a distância:
Atividades postadas na plataforma
Moodle.
Atividades presenciais:
*Seminário oferecido anualmente;
* Painel dos Coordenadores
(exposições e relatos de boas
experiências no Curso);
* Encontros, palestras, reuniões, etc
nos câmpus;
Atividades a distância:
* Postadas na plataforma Moodle.

Fonte: Pesquisa

O E2 lembrou também dos Fóruns das Áreas do Conhecimento (que
iniciaram em 2008 e 2009). Em 2010 passou a ser de responsabilidade da CAP
(Divisão de Apoio aos Fóruns das Áreas de Conhecimento). Tratava-se de uma
série de encontros e seminários para discutir/construir os documentos
norteadores (PPCs dos cursos), visto que o planejamento acadêmico foi
herdado de duas universidades com estruturas e características diferentes, ou
seja, era necessário construir uma identidade dos cursos, de acordo com a
realidade Institucional.
Quadro 02 – Fóruns das Áreas de Conhecimento/UNIPAMPA

Fóruns das Áreas de Conhecimento/UNIPAMPA
Objetivo geral
Finalidade

Participantes

Funcionamento
Áreas do
conhecimento

Atuar de forma a contribuir na busca da excelência no ensino e da qualidade
em todas as suas funções e serviços.
“formar um coletivo, para discutir e propor; discutir projetos pedagógicos dos
cursos, normas de estágio, ACGs, TCCs, temáticas referentes à evasão, as
necessidades específicas dos cursos de graduação, integração, etc.; editais
de órgãos públicos, editais internos, etc.; articular os cursos dos câmpus e
entre câmpus; articular e propor projetos coletivos” (p.10).
“coordenadores dos cursos; coordenadores acadêmicos; professores
interessados; técnicos em assuntos educacionais e/ou pedagogos dos
câmpus que sediam os cursos; laboratoristas dos câmpus; representantes dos
alunos (p.11).
“encontros anuais (em torno de dois) com datas agendadas preliminarmente.
Fórum das Licenciaturas; Fórum das Engenharias; Fórum dos Cursos
Superiores de Tecnologia; Fórum das Agrárias e da Terra; Fórum das
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Ciências Sociais Aplicadas; Fórum da Saúde; Fórum de Educação a
Distância: Transversalmente nas discussões dos outros fóruns e,
eventualmente se realiza uma reunião para tratar especificamente das ações
de Educação a Distância nos cursos.
Fonte: Pesquisa embasada no documento “Fóruns das Áreas de Conhecimento: Documento de
apresentação” (2012).

Enfim, partindo do que já foi exposto, verifica-se que a UNIPAMPA
preocupou-se

e

organizou

seu

planejamento

na

perspectiva

do

desenvolvimento profissional docente. Tal afirmação é fundamentada na
conexão que os dados possuem com o referencial teórico, apresentado
resumidamente no quadro 03.
Quadro 03 – Conexão entre os dados coletados e o referencial teórico

Autor

Afirmações sobre o assunto

Demonstrações
na UNIPAMPA

Garcia
(1999)

Silva
Perez
(2009)

&

Cunha
(2006)
Cunha
(2009)
Maciel
(2009)

Bolzan
(2009)
Alarcão
(2010)
Zeichner
(1993)
Imbernón
(2005)

*Propõe o desenvolvimento de programas de iniciação na
profissão docente [...].
*A formação de professores é um contínuo.
*Formação a partir do exercício profissional, reflexão sobre ele.
*A formação se complementa no cotidiano da sala de aula.
*Reflexão profissional baseada nos seguintes pressupostos:
“•reflexão sobre a prática; •análise das práticas, gestos cotidianos
da profissão; •relação entre teoria e prática; •pensar em um saber
que emerge da prática docente e •aprender com os pares de
modo colaborativo” (pp. 34-35).
*Formação continuada inserida em programas institucionais.
Formação em serviço; tipo de formação no espaço do trabalho.
*Profissionalidade, o qual se traduz na idéia de ser a profissão em
ação, em processo, em movimento.
* […] Aqueles professores que fazem parte de um grupo
interatuante demonstram uma maior motivação […] Viver as
crises e esforçar-se para sair delas é uma tarefa mais amena se
contamos com companheiros de jornada” (pp. 70-71)
*“é preciso motivação e disposição do professorado e da
instituição para assumir um processo de (trans)formação, que
desencadeará a produção de um conhecimento emancipatório,
abrindo espaços ao diálogo e à participação” (p.68)
*Conhecimento pedagógico compartilhado: o conhecimento
teórico e conceitual, a experiência prática, a reflexão e a
transformação.
*Professor reflexivo

Fóruns das Áreas
de Conhecimento

GTs

Reuniões

Comissões

Cotidiano (E1)
*A postura de reflexão demonstra o reconhecimento de que o
processo de aprendizagem docente se prolonga durante toda a
carreira do professor
*O desenvolvimento profissional do professor não se deve
unicamente aos conhecimentos necessários à pratica docente,
mas decorrência, incrementado por uma situação profissional que
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Sobrinho
(2009)
Pimenta
&
Anastasio
u (2002)
Broilo
(2005)
Morin
(2007)
Sanjurjo
(2009)

permite ou impede o desenvolvimento.
* Grande satisfação e revitalização do professor é a geração de
processos de aprimoramento profissional coletivo.
*Considerar o professor como um participante dinâmico, cultural,
social e curricular, capaz de tomar decisões educativas, éticas e
morais, de desenvolver o currículo e elaborar projetos e materiais
curriculares com a colaboração dos colegas.
*A reflexão também pode se realizar em vários níveis: individual
(própria prática) ou coletiva, quando a reflexão se socializa
envolvendo os atores institucionais.
* “Estudos […] mostram que ações mais efetivas para a formação
docente ocorrem em processos de profissionalização continuada”
(pp. 108-109)

Programa

Desenvolvimento
Profissional
Docente (PAAPI,
PADS e ProGEn)

*Se há interesse em colaborar para melhorar a prática de sala de
aula, precisa-se, sim, garantir um espaço de discussão entre as
diferentes áreas do conhecimento.
*É necessário que os professores se autoeduquem escutando as
necessidades que o século exige.
“Los profesores son profesionales racionales y prácticos, y su
actuación es producto de una racionalidad limitada por los propios
supuestos, pero com posibilidad de revisarlos, lo que posibilita
que construyan sus acciones a partir de la reflexión, puedan dar
cuenta de las mismas y puedan modificarlas” (p. 19).

Fonte: Pesquisa

E, sobre os saberes necessários para a docência no ensino superior, de
acordo com a postura do E1, os concursos docentes demonstraram essa
preocupação. Os candidatos precisavam conhecer o Projeto da Universidade
para elaborarem seus memoriais (método autobiográfico), bem como uma
proposta de trabalho para a UNIPAMPA. No entanto,
[...] nem sempre a gente tava em condições de escolher, porque foi
uma época com muitas universidades novas e o REUNI [...]. Então,
houve muitas dificuldades também de ter candidatos em alguns
concursos. Mas, pelo menos, com essas regras, com essas
exigências do concurso a gente já deixava explícito que ali era uma
universidade diferente. (E1).

Então, verifica-se que os entrevistados que fizeram parte da gestão,
naquele período, entendem que são necessários outros saberes aos docentes
do ensino superior. E os documentos institucionais confirmaram tal afirmação.
Nesse sentido, o professor era visto como um profissional que possui uma
trajetória e que vai se constituindo como docente. Tanto que, nos primeiros
editais de concurso (Edital 29/2008, p.3 e 36/2009, p.3) está explícito que a
nota final seria obtida por uma média entre: Nota da Prova Escrita, Nota da
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de

Prova Didática, Nota da Prova de Defesa do Memorial de Trajetória Acadêmica
e Nota da Prova de Títulos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para finalizar, percebeu-se a preocupação institucional nas três
categorias de análise “Formação Universitária”, “Desenvolvimento Profissional
Docente” e “Organização e Avaliação Institucional”. Havia uma Comissão de
Implantação,

composta

por

servidores

experientes,

que

já

estava

diagnosticando e pensando a Instituição, antes mesmo de assumir as
atividades. E esse trabalho inicial contou com algumas intenções e um préprojeto de universidade que foi discutido no coletivo, posteriormente. No
entanto, algumas intenções não foram colocadas em prática, pois o coletivo,
não aceitou algumas propostas e sugestões. O planejamento da Universidade
apresentou-se participativo e com objetivos e metas definidas.
Um dos indícios de acompanhamento e avaliação era a aprovação dos
projetos institucionais, bem como as discussões que se davam nas reuniões de
trabalho (E1). O planejamento estratégico, juntamente com a autoavaliação dos
cursos de graduação e a estruturação da Comissão Própria de Avaliação,
também foram importantes no processo. Salienta-se que a UNIPAMPA
preocupou-se com a formação de um ambiente de apoio e assessoria
pedagógica quando criou a CAP, na estrutura organizacional.
Referente à formação dos acadêmicos, a proposta era de desenvolvêlos de uma forma mais ampla (integral). Nesse sentido, priorizou-se não só o
ensino, mas o ensino-aprendizagem, seguido pela pesquisa e extensão.
Esperava-se que a relação professor/aluno fosse de respeito, aproximação e
construção do conhecimento. E que o aluno fosse visto como sujeito do
processo com uma percepção de percurso formativo. No que tange a formação
do docente, esta foi identificada pela concepção de desenvolvimento
profissional docente e percepção de que o professor possui uma trajetória.
No entanto, na construção da pedagogia universitária da UNIPAMPA
acredita-se que alguns aspectos precisam ser salientados. Um deles é que a
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Instituição, na sua origem, não tinha uma concepção de projeto inovador. Tanto
que, os primeiros cursos foram cursos tradicionais e, muitos estavam com os
PPCs à semelhança das instituições tutoras. Então, toda a organização
diferenciada foi feita, posteriormente. A participação das pessoas foi muito
importante nesse processo (E2). A questão da inclusão (indígenas, pessoas
com deficiência, negros...) esteve muito presente (E2). Os cursos inovadores
da UNIPAMPA também precisam ser citados.
[...] as Licenciaturas por áreas e Bacharelados Interdisciplinares. A
UNIPAMPA teve o curso na área de aquicultura, foi o Curso de
Mineração, foram cursos novíssimos no Brasil [...]. E foram cursos
que ajudaram a instituir, inclusive, no catálogo de cursos
tecnológicos. E, agora as Licenciaturas por área também, a
UNIPAMPA fez parte das primeiras reuniões para pensar isto. Então,
eu acho que dentro das possibilidades, é um projeto muito inovador
[...] (E1).

O E2 chamou a atenção para o Curso de Enologia, que não tinha na
região. Mas, contou que as reuniões sobre cursos novos deram muitas
discussões. Tanto que, percebe-se que o E2 não ficou totalmente satisfeito
com o avanço, nesse sentido. Acreditava que poderiam ter avançado mais “[...]
isso é uma construção. Acho que ela é permanente, mas [...] essa inovação
toda não foi da maneira que poderia ter sido” (E2). Porém, o importante é que a
criação da UNIPAMPA “Ela foi coletiva!” E aí, há intencionalidades de um lado,
e há o que é decidido, pela maioria, do outro. Não houve um modelo imposto,
não foi um modelo importado (E2). Mas, apesar de ter tido muitas discussões,
pode-se perceber que a UNIPAMPA conseguiu diversificar. Entretanto:
[...]. Eu fiquei assim, absolutamente chocado (a), com a quantidade
de pessoas conservadoras que fizeram concurso na UNIPAMPA.
Conservadoras, no sentido de, querer fazer o que sempre fizeram, o
que aprenderam (E2).

Enfim, “vem muita gente jovem. […] gente jovem reproduz o modelo dos
mais velhos” (E2). Sobre isso Morin (2007, p. 22) diria que: “Uma reforma da
universidade suscita um paradoxo: não se pode reformar a instituição (as
estruturas universitárias), se anteriormente as mentes não forem reformadas;
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mas só se pode reformar as mentes se a instituição for previamente
reformada”.
Algumas dificuldades foram apontadas no processo, tais como:
problemas com servidores e alunos; a organização de uma Comissão de Ética;
a construção de um ambiente de trabalho acadêmico, administrativo e de apoio
ao estudante e ao docente; a imagem institucional, ou seja, tornar a
UNIPAMPA conhecida e acreditada pela comunidade; a postura tradicional de
alguns servidores; a criação da unicidade institucional; o trabalho com a
questão da regionalidade; a fixação dos servidores na região; a infraestrutura,
obras, escassez de mão de obra e materiais; moradia (cidades sem estrutura
para acolher uma universidade) e internet. Nesse sentido, também salienta-se
a criação de uma Universidade grande (dez câmpus) com dois tutores
diferentes e a elaboração da concepção da Universidade com ela em
funcionamento.
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ANÁLISE DAS REGULAMENTAÇÕES DOS CURSOS DE LICENCIATURA
EM OFERTA CONTÍNUA NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Odílio da Silva Santos1
Maria Luiza Figueiredo Heine2
Eixo 2 – Gestão da Educação Básica e Superior
RESUMO
Este artigo integra uma pesquisa em andamento no Programa de Pós-Graduação Mestrado
Profissional Gestão e Tecnologia Aplicadas à Educação, que tem a pretensão de analisar as
atividades da Assessoria Técnica para Assuntos de Implantação e Reconhecimento de Cursos
(ASTEP), setor da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD) da Universidade do
Estado Bahia (UNEB), junto aos Coordenadores de Colegiados dos Cursos da modalidade
Licenciatura em Oferta Contínua da referida Instituição de Ensino Superior (IES). Levando em
consideração os desafios presentes nas dimensões técnicas e acadêmicas do ensino das
licenciaturas na UNEB e os empecilhos encontrados pela equipe da ASTEP e pelos
coordenadores dos Colegiados de Cursos, o objetivo principal da pesquisa, é desenvolver um
mecanismo legal para sistematização e acompanhamento da regulação dos cursos de
licenciatura em oferta contínua, enviados ao Conselho Estadual de Educação (CEE-BA) pela
UNEB. A regulação dos cursos de graduação de qualquer universidade é uma etapa do
processo da gestão universitária, cujos objetivos específicos são garantir a qualidade dos
cursos da universidade, evidenciar posturas e escolhas metodológicas, buscar a excelência na
graduação e garantir a legalidade para a oferta de diplomas aos seus egressos, bem como
alimentar o resultado dos objetivos educacionais no âmbito nacional e internacional. Para dar
suporte as discussões presentes neste artigo, foram escolhidas as abordagens teóricas de
autores como: Marilena Chaui (2003), Carlos Cury (2002), Boaventura de Souza Santos
(2004), documentos legais como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB
(1996), a Resolução do Conselho Estadual de Educação (CEE 051/2010), o Regimento Geral
da UNEB (2012), entre outros. A pesquisa aplicada é de cunho qualitativo, materializada por
meio de entrevistas com Coordenadores de Colegiados de Cursos de Licenciatura da UNEB e
aos Analistas e Técnicos Universitários com lotação de trabalho na PROGRAD/UNEB.
Palavras-chave: Assessoria. Colegiado. Reconhecimento. Licenciatura. Sistematização.

INTRODUÇÃO
O presente artigo versa sobre a pesquisa intitulada “Análise das
regulamentações dos Cursos de Licenciatura em oferta contínua na
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2 Doutora em Educação e Contemporaneidade pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB 2013). Professora credenciada da Universidade do Estado da Bahia no Programa de PósGraduação Mestrado Profissional Gestão e Tecnologia Aplicadas à Educação - GESTEC.
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Universidade do Estado da Bahia” em andamento no Mestrado Profissional
Gestão e Tecnologia Aplicadas à Educação. Tal estudo elenca o papel da
Assessoria Técnica para Assuntos de Implantação e Reconhecimento de
Cursos (ASTEP), setor da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD)
da Universidade do Estado da Bahia (UNEB).

Esta Instituição multicampi

encontra-se presente em todo território baiano, oferecendo atualmente 44
(quarenta e quatro) cursos de graduação contínua, com 135 (cento e trinta e
cinco) opções distribuídas em seus 29 (vinte e nove) departamentos. O
acompanhamento destes cursos compete ao suporte técnico e quantitativo da
ASTEP que realiza trabalhos referentes aos trâmites dos processos de
regulamentação dos cursos de graduação, (reconhecimento e renovação de
reconhecimento) na modalidade de licenciatura em oferta contínua com base
em requisitos legais e burocráticos estabelecidos pela Resolução nº 51/2010
do Conselho Estadual de Educação da Bahia (CEE-BA).
Embora tenha uma administração central localizada na cidade de
Salvador, a UNEB concede autonomia aos seus 29 (vinte e nove)
departamentos para desenvolver suas atividades acadêmicas, entendendo que
estes possuem características culturais próprias do regionalismo baiano, e não
podem ser desconsiderados no processo de formação profissional por ela
pretendida. A UNEB em suas pretensões configura-se na produção,
socialização e aplicação do conhecimento nas diversas áreas do saber em
dimensões

estratégicas,

com

vistas

à

formação

do

cidadão

e

ao

desenvolvimento das potencialidades políticas, econômicas e sociais da
comunidade baiana, sob a égide dos princípios da ética, da democracia, da
justiça social e da pluralidade etnocultural.
Os cursos oferecidos pela UNEB abrangem diferentes áreas de
conhecimento. São eles: os de formação de professores que preparam
profissionais para o exercício da docência ou pesquisa; os bacharelados que
titulam os concluintes para exercerem atividades técnico-profissionais ou
desenvolverem pesquisas e os tecnólogos que apresentam abordagens mais
focadas na área escolhida. Enquanto unidade organizacional autônoma, o
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principal desafio da UNEB, assim como das demais instituições de ensino
superior no Brasil, é melhorar constantemente os resultados dos seus cursos
de graduação perante as avaliações internas e externas. Logo, todas as IES
têm em comum a busca e o gerenciamento para manter e alcançar índices
qualitativos satisfatórios através de procedimentos formais. Nesta perspectiva,
de acordo com a concepção de Marina Marconi e Eva Maria Lakatos (2003), os
procedimentos formais são como métodos de pensamento reflexivo, que
demanda tratamento científico e se estabelece no caminho para conhecer a
realidade ou para descobrir verdades parciais.
Ao percorrer os caminhos da pesquisa traçando um paradigma indiciário
com base em dados quantitativos e qualitativos, o presente estudo vem
observando primeiramente, as ações de atuação da ASTEP, assessoria
responsável pela regulação e supervisão dos cursos de graduação da UNEB
nas modalidades bacharelado, licenciatura e tecnólogo, para encontrar
repostas pertinentes para o seguinte questionamento: Como sistematizar o
processo de regulamentação dos projetos de reconhecimento e renovação de
reconhecimento dos cursos de graduação na modalidade de licenciatura oferta
contínua, submetidos à avaliação do Conselho Estadual de Educação da
Bahia?
A escolha do objeto da pesquisa se deu através do pensamento crítico
dos técnicos e analistas universitários da ASTEP, que passaram a perceber
que o papel desta assessoria vai além do cumprimento meramente burocrático
e técnico junto ao Conselho Estadual de Educação da Bahia e aos Colegiados
de Cursos. Os servidores notaram que o fator multicampi da UNEB que se
encontra presente em áreas de influência geoeconômicas no Estado da Bahia,
possa vir beneficiar uma grande leva da população baiana, seja através dos
seus cursos de oferta contínua ou até mesmo do desenvolvimento de
programas especiais e dos projetos de pesquisa e extensão.
Ao levar em consideração as ações da ASTEP, o objetivo geral desta
pesquisa pretende desenvolver um procedimento para sistematização dos
projetos de reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos de
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graduação na modalidade de licenciatura em oferta contínua, enviados ao
Conselho Estadual de Educação pela Universidade do Estado da Bahia,
propondo um mecanismo legal para acompanhamento dos atos da
regulamentação destas ofertas junto aos Coordenadores de Colegiados de
Cursos.
Como objetivos específicos, citam-se aqui a identificação do exercício
das atividades da Assessoria Técnica para Assuntos de Implantação e
Reconhecimento de Cursos; o acompanhamento do desenvolvimento dos
cursos de licenciatura diante aos processos de reformulação curricular; o
enxame do fluxo da elaboração dos projetos de reconhecimento dos cursos de
licenciaturas em oferta contínua por parte dos Colegiados de Cursos e a
avaliação do desenvolvimento dos cursos de licenciaturas em oferta contínua
em parceria com os Colegiados de Cursos e conselhos competentes.
Logo, a pesquisa se realizará através da análise dos arquivos do
Conselho Estadual de Educação referente aos processos de regulamentação
dos cursos de graduação protocolados pela UNEB. Aplicara-se um questionário
– entrevista como técnica de pesquisa empírica junto aos sessenta e sete
Coordenadores de Colegiado dos cursos de licenciatura da referida instituição,
com a ideia de subsidiar o caminho para construção do produto final da
pesquisa ou seja “Mecanismo Legal de Acompanhamento de Cursos de
Licenciatura”. Sendo assim, podemos compreender que o ato de pesquisar,
“significa muito mais do que apenas procurar a verdade: é encontrar respostas
para

questões

propostas,

utilizando

métodos

científicos”

(MARCONI;

LAKATOS, 2003, p.43).
Para compor o corpus da pesquisa, foram escolhidas as licenciaturas em
Ciências Biológicas, Geografia, História, Letras e suas habilitações (Espanhol,
Francês, Inglês e Português), Matemática e Pedagogia. Para a prática das
análises, adotamos o método de pesquisa aplicada, que tem como motivação,
a necessidade de produzir conhecimento para aplicação de seus resultados,
visando à solução mais ou menos imediata dos problemas encontrados na
realidade. Fabio Appolinário (2004, p. 152) salienta que pesquisas aplicadas
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têm o objetivo de “resolver problemas ou necessidades concretas e imediatas.”
Já Antônio Chizzoti (2005, p.11) afirma que:
A pesquisa investiga o mundo em que o homem vive e o próprio
homem. Para esta atividade, o investigador recorre à observação e à
reflexão que faz sobre os problemas que enfrenta, e à experiência
passada e atual dos homens na solução destes problemas, a fim de
munir-se dos instrumentos mais adequados à sua ação e intervir no
seu mundo para construí-lo adequado à sua vida.

Com isso, buscamos relatar os desafios presentes nas dimensões sóciohistóricas e ideológicas do ensino de graduação ante ao trabalho acadêmico da
PROGRAD e técnico da ASTEP. Ao considerarmos tais inovações e
procedimentos no contexto educacional proporcionados pelos resultados dessa
pesquisa, demarcarmos os limites e perspectivas desse processo, sob a ótica
da construção de novos parâmetros para a avaliação por parte da gestão
acadêmica da UNEB.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
De acordo com Jesus Barros e Neide Lehfeld (2000, p. 78), a pesquisa
aplicada tem como motivação a necessidade de produzir conhecimento para
aplicação de seus resultados, com o objetivo de “contribuir para fins práticos,
visando à solução mais ou menos imediata do problema encontrado na
realidade”. Na busca para solucionar problemas específicos envolvendo
verdades e interesses locais, a pesquisa em desenvolvimento pretende refletir
sobre o desempenho de 06 (seis) cursos de graduação - licenciaturas da UNEB
- partindo da implantação ao reconhecimento pelo Conselho Estadual de
Educação da Bahia, notabilizando seus impactos educacionais e seguindo os
caminhos da pesquisa/ação, que nos conduzirá na investigação do objeto para
direcionar a uma proposta plausível para o entendimento da problemática
detectada.
Para Marilena Chaui (2003) a universidade é uma instituição social e
como tal exprime de maneira determinada a estrutura e o modo de
funcionamento da sociedade como um todo. Neste sentido, há de se refletir
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sobre o papel da Pró-reitoria de Ensino de Graduação, da Assessoria Técnica
de Implantação e Reconhecimento de Cursos, das Direções Departamentais e
dos Colegiados de Cursos em relação à importância da regulação dos cursos
de licenciaturas da UNEB em oferta contínua.
A função da pesquisa, por mais abstrata que nos possa parecer, é a
interpretação do que vivemos. Como afirma Boaventura de Souza Santos
(2004), ela é a “prática social de conhecimento”. Já para Chaui (1996), a
pesquisa é um survey de problemas, dificuldades e obstáculos para a
realização de um objetivo, e um cálculo de meios para soluções parciais e
locais para problemas e obstáculos locais.
Desta forma, buscaremos através das estruturas do pensamento e do
contexto social, o processo de construção e reconstrução da ação utilizada
pela ASTEP nos cursos a serem regulamentados pelo Conselho Estadual de
Educação da Bahia. Etendemos que o enfrentamento consequente requer de
um lado uma política global que conduza a universidade possibilitar o
desenvolvimento social dentro dos territórios de identidade em que atua. Por
outro lado, devemos pensar também em investimentos na qualificação de
professores, laboratórios e bibliotecas o que implica na reflexão sobre o
empenho na luta por um ensino superior de qualidade, que abranja a totalidade
de uma educação pública, gratuita e satisfatória. De acordo com Carlos Cury
(2002, p.197):
[...] por políticas focalizadoras, com especial atenção ao ensino a fim
de selecionar e destinar os recursos para metas e objetivos
considerados urgentes e necessários. Tais políticas vieram
justificadas por um sentido, por vezes satisfatório, do princípio da
equidade como se este fosse substituto da igualdade.

A avaliação dos cursos de graduação das universidades estaduais no
Estado da Bahia é realizada pelo Conselho Estadual de Educação da Bahia,
conforme § 2º da Lei nº 7308 que Reorganiza o Conselho Estadual de
Educação e dá outras providências.
§ 2º - Na área da educação superior, as deliberações de autorização
de funcionamento, credenciamento e recredenciamento de
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universidade ou instituição não universitária, de reconhecimento de
cursos e habilitações e de autorização prévia de cursos oferecidos
por instituição não universitária ou por universidade apenas
autorizadas, serão tornadas efetivas mediante atos do Poder
Executivo Estadual.

A avaliação é uma etapa do processo de ensino cujo objetivo é garantir
a qualidade dos cursos, evidenciar posturas e escolhas metodológicas, bem
como o resultado dos objetivos educacionais. Nesse contexto, para que os
cursos de licenciaturas da UNEB tenham uma efetiva avaliação por parte do
CEE e da sociedade como um todo, deve-se agir pensando principalmente no
papel importante que os mesmos têm para a comunidade geral, e de acordo
com Moacir Gadotti (1979), os currículos dos cursos devem priorizar uma
educação multicultural, assim:
Uma educação para a compreensão mútua, contra a exclusão por
motivos de raça, sexo, cultura ou outras formas de discriminação e,
para isso, o educador deve conhecer bem o próprio meio do
educando, pois somente conhecendo a realidade desses
universitários é que haverá uma educação de qualidade. (GADOTTI,
1979, p.72).

Já a ideia presente sobre avaliação dos cursos de graduação na Lei n.º
10.861/2004 do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior –
SINAES (BRASIL, 2004), é manter de forma cíclica e global, mesclando
diferentes formatos de avaliação e instrumentos, na busca de elevar a
qualidade do ensino e regular a oferta na Educação Superior.
No entanto, a ASTEP deve ancorar em uma filosofia educacional, uma
teoria que abranja aspectos técnicos e pedagógicos para constituir os desafios
de estudar e desenvolver métodos de avaliação com vistas ao reconhecimento
e renovação de reconhecimento dos cursos de forma dinâmica e interativa. As
preocupações com a avaliação dos cursos da UNEB são distintas por parte dos
seus setores sendo eles: a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação; a Assessoria
Técnica de Implantação e Reconhecimento de Cursos; a Comissão
Permanente de Avaliação (CPA) e a Secretaria Especial de Avaliação
Institucional

(SEAVI),

no

qual,

todos

estes

setores

consideram

às

peculiaridades inerentes aos cursos de graduação, e em especial neste
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trabalho, as licenciaturas de oferta contínua e ao mesmo tempo informa o
desempenho acadêmico, a atitude e o comportamento.

Avalia também os

materiais, métodos e instrumentos. Posto isso, pode-se aplicar também à
afirmação de Jussara Hoffmann (1993, p. 69), de que é preciso, coletivamente,
“considerar as relações concretas que se travam entre os elementos da ação
educativa” como um processo. Bernard Charlot (2000), em relação à
problemática faz as ressalvas:
[...] sobre a eficácia dos docentes, sobre o serviço público, sobre a
igualdade das "chances", sobre os recursos que o país deve investir
em seu sistema educativo, sobre a "crise", sobre os modos de vida e
o trabalho na sociedade de amanhã, sobre as formas de cidadania.
(CHARLOT, 2000, p.14)

Por sua vez, a pesquisadora Maria Neder (1996) defende a ideia de que
os novos elementos avaliativos apenas resignificam os processos de regulação
dos cursos de graduação em modificá-los substancialmente, ou seja, os
fundamentos epistemológicos não se alteram, o que nos permite trabalhar com
diferentes ferramentas.
Sendo assim, a importância do planejamento no âmbito educacional é
indispensável, logo:
O ato de planejar é a atividade intencional pela qual se projetam fins
e se estabelecem meios para atingi-los. Por isso, não é neutro, mas
ideologicamente comprometido. É a previsão inteligente de todas as
etapas do trabalho [...] (LUCKESI, 2003. p.105).

METODOLOGIA
Entendemos que a metodologia é crucial para o desenvolvimento de um
bom trabalho, ela nos possibilita criar e exteriorizar a necessidade de aprimorar
o objeto de estudo, através de particularidade e detalhamento naquilo que se
deseja pesquisar. No entanto, muito se tem avançado na concepção de que é
preciso considerar que os fenômenos humanos e sociais nem sempre podem
ser quantificáveis, pois, como afirma Maria Cecília Minayo (2002, p.22), trata-se
de um “universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e
atitudes o que corresponde a um espaço mais profundo das relações dos
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processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização
de variáveis”.
No entanto, o fato da metodologia ser qualitativa, não inviabilizará a
coleta de dados quantitativos, sendo adotado o survey (pesquisa ampla), no
qual as informações serão adquiridas através dos questionários apresentados
ao público colaborador da pesquisa (Coordenadores de Colegiado e TécnicosAdministrativos da UNEB lotados na ASTEP). Esta técnica apresentará as
mesmas questões para todas as pessoas, garantindo o anonimato. A aplicação
será em forma individual e o questionário respondido via e-mail, correio ou
pessoalmente. Contudo, os dados referentes a números de discentes da UNEB
e a quantidade de seus docentes adquiridos através de acervos documentais
serão de grande utilidade à pesquisa.
O campo de execução desta pesquisa se dará principalmente no âmbito
da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da Universidade do Estado da Bahia,
mais precisamente nos atos e documentos da Assessoria Técnica para
Implantação e Reconhecimento de Cursos, correlacionados com os pareceres
e recomendações funcionais do Conselho Estadual de Educação da Bahia
referente às ofertas das graduações em licenciaturas e na pesquisa realizada
junto aos Coordenadores de Colegiado e Analistas Técnicos da ASTEP.
Por fim, para além dos dados coletados, serão analisados os pareceres
dos projetos de reconhecimento e renovação de reconhecimentos de cursos
que são periodicamente enviados aos CEE-BA. Posto isto, acreditamos que a
partir destes elementos conceituais, seja possível definir instrumentos de
avaliação como meios e recursos utilizados para alcançar determinado fim, de
acordo com os encaminhamentos metodológicos e em função dos conteúdos e
critérios estabelecidos para tal.
O acompanhamento de determinado curso por meio de instrumentos de
avaliação está sujeito às peculiaridades da instituição. Como em qualquer
modalidade de ensino, não é viável no processo de regulação dos cursos de
licenciaturas a utilização de um único instrumento de avaliação. O CEE-BA
verifica as diversas possibilidades de avaliação para escolher sua aplicação.
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Sendo assim, será necessário que os cursos de licenciatura da UNEB, no
âmbito de seus processos, estejam dentro destas possibilidades diversas.
ANÁLISES
O estudo desenvolvido por Paulo Meksenas (1992) sobre o fluxo de
trabalho e gerenciamento de informações relativas aos processos de
regulação, avaliação e supervisão da educação superior nos sistemas
educação, aponta por sua vez que é necessário estudar um sistema
responsável por manter as informações do cadastro da Instituição e de seus
cursos, que se dá em virtude de produzir uma proposta de instrumento
específico, que possa auxiliar o processo de avaliação dos cursos de
licenciaturas da UNEB.
Para Santos (2004), a realidade das Instituições de Educação
pluricurriculares
caracterizam

abrangem

pela

diversas

excelência

do

áreas
ensino

do

conhecimento,

oferecido,

que

comprovada

se
pela

qualificação do seu corpo docente e pelas condições de trabalho acadêmico
oferecidos à comunidade universitária, no sentido de estabelecer autonomia
para criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de
educação superior.
Com o decorrer dos anos, nota-se a necessidade de revisão bibliográfica
sobre a avaliação dos cursos de nível superior no cenário nacional, no sentido
de identificar e quantificar a mesma, bem como as suas causas pensadas na
política educacional de expansão, a progressão automática no ensino superior.
O acesso e a permanência do discente na universidade é uma dimensão da
democratização

da

educação.

A

dinamização

dos

reflexos

dos

reconhecimentos dos cursos de licenciatura da UNEB pode ser feita com apoio
das pesquisas universitárias para tentar solucionar o problema detectado neste
artigo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Por acreditar que “devemos preocupar com o processo e não com o
produto” (BOGDAN; BLIKLEN, 1991, p.90), este estudo partirá de uma
“pesquisa aplicada” que além da participação, supõe uma formação planejada
de caráter social, educacional, técnico e acadêmico. Esta pesquisa se propõe a
uma ação deliberada visando uma mudança no mundo real, comprometida com
um campo restrito, englobado em um projeto mais geral e submetendo-se a
uma disciplina para alcançar os efeitos do conhecimento. Imergindo sobre o
fenômeno de interesse, procuraremos analisar através de um trabalho de
campo que inclua a observação participante, análise documental, entrevistas,
adentrando para análise dos aspectos psicológicos, sociais e culturais no
âmbito das licenciaturas da UNEB.
De acordo com a Resolução nº 51/2010 do Conselho Estadual de
Educação o reconhecimento de curso deve ser solicitado pela Instituição de
Ensino Superior (IES), quando o curso de graduação tiver cerca de 50% a 60%
de integralização de sua carga horária (BAHIA, 2010). As políticas de avaliação
tomam um papel central na gestão, tanto como controle e regulação externa,
quanto em relação à busca por melhoria de qualidade, a autoregulação e ações
internas à Universidade, incluindo a gestão. O reconhecimento de curso é
condição necessária para a validade nacional dos respectivos diplomas. A
renovação do reconhecimento deve ser solicitada pela IES ao final de cada
ciclo avaliativo. Assim, na avaliação dos cursos de graduação da UNEB, a
seleção de ferramentas deve ser criteriosa, pois elas podem influir no resultado
do processo avaliativo. Antes de se optar por cada uma das ferramentas, é
necessário conhecê-las bem como suas possibilidades de uso. Essa
epistemologia permite a escolha adequada dos instrumentos de avaliação.
Desse modo, também é necessário esclarecer imprecisões da
terminologia empregada no que se refere ao trabalho Assessoria Técnica para
Assuntos de Implantação e Reconhecimento de Cursos (ASTEP), que tem
como objetivo fazer o acompanhamento dos cursos de graduação da UNEB de
forma que garanta a excelência no processo, pois entendemos a necessidade
de discutir um as dimensões da avaliação dos cursos de Licenciatura que
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ocorre externamente nos momentos de avaliação para fins de credenciamento
e recredenciamento, afim da sua continuadamente, e de modo interno, pela
autoavaliação.
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AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR E OS SENTIDOS DE EQUIDADE
Mônica de Souza Trevisan1
Rosane Carneiro Sarturi2
Eixo 2 – Estado e Políticas Educacionais
RESUMO
Este trabalho tem como temática norteadora a política nacional de avaliação da educação em
específico o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superiror (Sinaes) no Brasil, e os
seus posíveis sentidos de qualidade, dentre os quais destacamos o de equidade. O objetivo
geral é compreender os sentidos de equidade presentes nos textos das conferências mundiais
e regionais sobre educação superior, considerando suas relações com a política pública
nacional de avaliação da educação superior. Desenvolvemos uma pesquisa qualitativa
(Triviños, 2011), considerando como recurso a pesquisa documental (Gil, 2011) analisando: os
textos das conferências regionais e mundiais de educação superior promovidas pela
Organização das Nações Unidas para a Educação Ciência e Cultura (Unesco); a Lei do Sinaes,
o Instrumento de avaliação de cursos de graduação presencial e a distância; e, questões
específicas para cursos de licenciatura do questionario do Exame Nacional de Desempenho do
Estudane (Enade), edição 2014. Também discutimos a ideia de qualidade e equidade
dialogando com Morosini (2001, 2009, 2014), e Dias Sobrinho (2011). Consideramos que as
conferências regionais e mundiais de educação superiror resumem alguns sentidos de
qualidade e equidade que influenciam na constituição dos sistemas nacionais de avaliação,
especificamente a qualidade como isomorfismo e a qualidade com equidade.
Palavras-chave: Educação superior. Política de avaliação. Equidade.

INTRODUÇÃO
Este trabalho faz parte do projeto de tese intitulado “Sistema Nacional De
Avaliação Da Educação Superior: Produção de sentidos de qualidade na
gestão das licenciaturas da UFSM”, o projeto encontra-se em andamento e em
uma das etapas da elaboração trabalhamos em uma revisão dos textos das
conferências regionais e mundiais sobre educação superior realizadas com
apoio da Organização das Nações Unidas para a Educação Ciência e Cultura
(Unesco).
Temos como questões principais: quais os sentidos de equidade
presentes nos textos das conferencias mundiais e regionais sobre educação
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Apresentadora do trabalho. Pedagoga na Universidade Federal do Pampa. Doutoranda em
Educação do Programa de Pós-Graduação do Centro de Educação – UFSM. E-mail:
monicastrevisan@gmail.com
2 Orientadora. Doutora em Educação. Professora Associada II do Departamento de
Administração Escolar do Centro de Educação – UFSM. E-mail: rcsarturi@gmail.com
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superior da Unesco e como se relacionam com o Sinaes? Nosso objetivo é
compreender os sentidos de equidade presentes nos textos das conferências
mundiais e regionais sobre educação superior, considerando suas relações
com a política pública nacional de avaliação da educação superior no contexto
da avaliação dos cursos de licenciatura.
METODOLOGIA
Como metodologia utilizamos os princípios da pesquisa qualitativa. De
acordo com Triviños (2011), compreendemos que há relação entre a postura
do pesquisador seus posicionamentos críticos, sua concepção de mundo e a
interpretação do fenômeno estudado.
O recorte que realizamos refere-se a uma pesquisa documental (GIL,
2011), considerando que as declarações das conferências mundiais e regionais
sobre educação superior, que se caracterizam como documentos que
influenciaram a construção das normativas, da legislação nacional que orienta
a política nacional de avaliação da educação superior no Brasil, em especial a
Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004 que institui o Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (Sinaes) (BRASIL, 2004). Elencamos como
principais documentos a serem analisados as declarações das seguintes
conferências:

Quadro 1: Conferências mundiais e regionais sobre educação superior citadas
Ano
1996

1998
2008

Conferência
Conferéncia regional sobre políticas y estratégias para la
transformación de la educación superior en América Latina y el
Caribe
Conferência Mundial sobre Educação Superior
Conferência Regional de Educação Superior na América Latina e no
Caribe

2009

Conferência Mundial sobre Ensino Superior 2009: as novas
dinâmicas do ensino superior e pesquisas para a mudança e o
desenvolvimento social.
Fonte: Elaborado pelas autoras.
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Local
Havana

Paris
Cartagena
Índias,
Colômbia
Paris

das

Ainda complementamos a nossa análise com o documento do Fórum
Latino-americano de Educação Superior (FLAES), realizado em novembro de
2014 em Foz do Iguaçu, evento que buscou construir propostas de políticas
prioritárias para a América Latina e Caribe (FÓRUM LATINO-AMERICANO DE
EDUCAÇÃO SUPERIOR, 2015).
Como documentos nacionais analisamos prioritariamente a Lei nº 10.861,
de 14 de abril de 2004 (BRASIL, 2004); o Instrumento de avaliação de cursos
de graduação presencial e a distância (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS
E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2016) e Questionário do
Estudante

Enade/2014.

(INSTITUTO

NACIONAL

DE

ESTUDOS

E

PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2017). Estes últimos
documentos possibilitaram fazermos uma análise que relaciona a avaliação do
Sinaes no contexto dos cursos de licenciatura, nosso foco de estudos no
projeto de tese.
Organizamos o estudo a partir da fundamentação teórica considerando
Morosini (2001, 2009, 2014), e Dias Sobrinho (2011), principalmente. Num
segundo momento realizamos a análise dos documentos já citados.
SENTIDOS DE QUALIDADE E EQUIDADE
O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior no Brasil avalia
cursos, instituições e desempenho dos estudantes com duas principais
finalidades, regulação e qualidade (BRASIL, 2004). As finalidades são
diferentes, mas relacionadas, pois a os processos de regulação são definidos
como autorização, reconhecimento, e renovação de reconhecimento para
cursos, credenciamento de recredenciamento para instituições, conforme
Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006 (BRASIL, 2006). Tais processos são
regulatórios, mas passam pela avaliação que tem critérios de qualidade
definidos, esses critérios devem ser continuadamente mantidos, é uma
exigência da regulação exercida pelo Estado para que instituições e cursos
funcionarem legal e adequadamente.

804

Essa noção de qualidade atrelada a regulação, a eficiência e a eficácia é
denominada de qualidade isomórfica (MOROSINI, 2001). É uma concepção de
qualidade que se desenvolve articulada à ideia de empregabilidade e à lógica
de mercado que se relaciona com medidas, metas e parâmetros.
Segundo verbete do dicionário Aulete digital, no sentido figurado
isomorfismo é a: “Correspondência entre dois ou mais objetos (de natureza
igual ou não)” (CALDAS AULETE, 2017). Esse sentido isomórfico é relacionado
a padrão de qualidade, estes padrões são: excepcionais; perfeição ou
consistência; adequação aos fins; padrões acadêmicos; padrão de serviços e
ainda padrões organizacionais (MOROSINI, 2001). Nessa lógica isomórfica
vemos a ênfase em habilidades, competências e avaliação dos resultados
perseguindo os padrões.
Diferentemente a esta lógica do isomorfismo, outras tendências vão se
desenvolvendo paralelamente, Morosini (2001) aponta a da especificidade e da
equidade. Em relação a especificidade resume-se como uma concepção
capitaneada pela União Europeia, na primeira década do século XXI
demonstrando a relação entre países coma valorização das similaridades, mais
do que, pelas diferenças (MOROSINI, 2001). Atualmente esta tendência da
especificidade já não é tão forte, e estão mais em disputa os conceitos
isomorfismo e equidade (MOROSINI, 2014).
O conceito de equidade tem relação com as ideias de desenvolvimento da
educação superior defendidas pela Unesco, pelas comunidades educativas,
contém dimensões ligadas a inclusão e a justiça social (MOROSINI, 2009).
Compreendemos que equidade não é um conceito único, está muito difundido
e em muitos documentos legais, assim entendemos que:
[...] igualdade e equidade constituem valores essenciais para a
construção de políticas públicas voltadas para a promoção da justiça
social e da solidariedade. Isto porque, quando grupos e indivíduos
têm seus destinos entregues ao livre jogo do mercado, a tendência é
o crescimento das diferenças sociais, do egoísmo possessivo e das
mazelas características da sociedade capitalista. (AZEVEDO, 2013,
p. 131).
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Se a equidade é um valor essencial, como está refletido nas políticas
educacionais para a educação superior?
A educação não se limita a desenvolver capacidades científicas e
técnicas; também fortalece a motivação das pessoas, a justificação e
o apoio social àquelas que os buscam e os aplicam. A educação para
o desenvolvimento sustentável se percebe como um processo de
aprendizagem para tomar decisões que tenham em conta, em longo
prazo, o futuro da economia, a ecologia e a equidade de todas as
comunidades. Criar condições para delinear cenários futuros
constitui-se na principal missão da educação. (MOROSINI, 2009, p.
172).

Essa visão de educação como projeto para o futuro, um modo de refletir
e pensar no papel dos processos formativos de educadores parece ser um
ponto de partida para a qualidade-equitativa. O mundo em constante
transformação,

o

trabalho

e

o

emprego

também

se

transformando

constantemente. A necessidade de desenvolver a educação ao longo da vida,
ou seja, possibilitar que as pessoas continuem suas trajetórias, uma
necessidade constante de se (re) adaptar e a necessidade de equidade,
condições diferentes, para quem tem trajetórias diferentes, pensando também
no desenvolvimento de sistemas educacionais organizados e criados em
diferentes

contextos,

nacionais,

regionais,

considerando

diferentes

organizações acadêmicas, por exemplo. Consiste na ideia de justiça a questão
de oportunizar trajetórias, apoios e projetos de incentivo diferentes, àqueles
que tem trajetórias e características diferentes.
Nesse sentido a avaliação da educação superior consiste em olhar não
somente o padrão, mas as especificidades. Sendo assim equidade implica em
igualdade de oportunidades, equivalência e direitos iguais (LEITE, 2015).
No Brasil, as políticas em desenvolvimento no contexto da educação
superior voltadas para ampliação do acesso de alunos que cursaram o ensino
médio em escola pública, ingresso por cotas de estudantes pretos, pardos e
indígenas, conforme a Lei nº 12.711 de 29 de agosto de 2012 (BRASIL, 2012)
são exemplos de políticas que desenvolvem essa concepção de qualidade com
equidade. Ressaltamos que somente acesso não garante a qualidade e
sucesso, mas são políticas que propõe mudanças e que começam a
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transformar o sentido de qualidade, desafiando no sentido do isomorfismo para
a equidade.
Concordamos com Dias Sobrinho, quando aponta para a qualidade
como um valor social (2011), que se se distingue do controle e da certificação
de qualidade. Sendo que, o sentido de qualidade é um sentido em construção,
produzido e não acabado, que “requer o compromisso e o envolvimento ativo
dos sujeitos que atuam no cotidiano da educação.” (DIAS SOBRINHO, 2011, p.
35).
Esse sentido pautado no social, se relaciona com a equidade, ao
observar as dimensões humanas, e a complexidade do processo educativo, a
qual uma avaliação formativa não desconsidera.
[...] a avaliação e a acreditação não podem deixar de colocar em
questão os compromissos das instituições educativas com o sentido
social dos conhecimentos, com os valores da cidadania pública, com
a democratização do acesso e da permanência, com a pertinência e a
equidade, com o desenvolvimento da autonomia dos sujeitos, enfim,
com o enriquecimento humano solidário da sociedade. (DIAS
SOBRINHO, 2011, p. 37).

A partir dessas possibilidades de sentido da qualidade como
isomorfismo (MOROSINI, 2001); como equidade (MOROSINI, 2001, 2009,
2014) relacionada a qualidade social (DIAS SOBRINHO, 2011) analisamos os
documentos das conferências mundiais e regionais da educação superior.
AS CONFERÊNCIAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA UNESCO E A
EQUIDADE
O conceito de equidade vem desenvolvendo-se internacionalmente nas
conferências mundiais e regionais de educação superior pela Unesco e
Instituto Internacional para a Educação Superior na América Latina e Caribe
(IESALC) organismo da Unesco com a missão de contribuir para o
desenvolvimento da educação superior na região 1, iniciou com a denominação

1

Disponível
em:
<http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=14
06&lang=es>. Acesso em: 28 mar. 2017.
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de Centro Regional para a Educação Superior na América Latina e Caribe
(CRESALC).
Os documentos enfatizam a questão da igualdade de acesso e
qualidade da educação superior, mas essa qualidade está para além de
atender a rankings internacionalmente definidos, ela tem relação com a
perspectiva de pertinência e inclusão (CAMARGO, 2015) na educação
superior.
Começamos com o documento da Conferéncia regional sobre políticas y
estratégias para la transformación de la educación superior en América Latina y
el Caribe, ocorrida em Havana, no ano de 1996:
La expansión considerable de diversos tipos de redes y otros
mecanismos de enlace entre instituciones, profesores y estudiantes,
en un momento en que ninguna institución puede pretender dominar
todas las áreas del saber, es fundamental para la búsqueda colectiva
de equidad, calidad y pertinencia para la educación superior
(Conferência regional sobre políticas y estrategias para la
transformación de la educación superior en América Latina y el
Caribe, 1996, p. 126).

Para esta busca coletiva diversos princípios e estratégias são
elaborados de acordo com as propostas para um plano de ação, são princípios
para a pertinência da educação superior; qualidade avaliação e acreditação
institucional; estratégias de gestão e financiamento; propostas para Novas
Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC); e, por fim reorientação da
cooperação internacional. (Conferência regional sobre políticas y estrategias
para la transformación de la educación superior en América Latina y el Caribe,
1996).
O princípio de pertinência relaciona acesso e permanência em torno da
equidade:
4) Garantizar el principio de acceso universal y la gratuidad de
enseñanza superior para mejorar la equidad asegurando una
adecuada calidad y efectividad en los estudios. 5) Asegurar la
homologación de los niveles de calidad sin importar estratos sociales,
sexo o ubicación geográfica para mejorar la equidad.6) Dinamizar la
reforma de los planes de estudio introduciendo mecanismos flexibles,
para atender con anticipación las señales del mundo del trabajo.
(Conferência regional sobre políticas y estrategias para la
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transformación de la educación superior en América Latina y el
Caribe, 1996, p.129).

Mediante estes princípios observamos que há desafios a serem
superados na educação superior na região da América Latina, considerando
que outros documentos posteriores também reafirmaram a garantia de acesso,
a permanência, a equidade e a qualidade.
Desafios como superar desigualdades, garantir direitos humanos e
justiça social, reduzir a pobreza, promover a participação cidadã e valorizar a
diversidade, segundo Lázaro (2015), permanecem na agenda e estão entre as
responsabilidades das Instituições de Educação Superior (IES) como modo de
contribuição “[...] para sociedades democráticas, com maior justiça, equidade e
sustentabilidade”. (LÁZARO, 2015, p. 192).
A

Conferéncia

regional

sobre

políticas

y

estratégias

para

la

transformación de la educación superior en América Latina y el Caribe de 1996
aborda

também

estratégias

para

qualidade,

avaliação

e

acreditação

institucional, incentivando o acompanhamento e a criação de organizações ad
hoc; desenvolver a cultura de avaliação; desenvolver parâmetros comuns para
a avaliação externa e incorporar especialistas de diversos países para o
processo de avaliação externa, entre outras estratégias, de modo a
compreender acreditação como ferramenta de melhoria e a avaliação como
forma de elevar a qualidade e garantir autonomia responsável. (Conferéncia
regional sobre políticas y estratégias para la transformación de la educación
superior en América Latina y el Caribe, 1996).
Em 1998 ocorreu a Conferência Mundial sobre Educação Superior, em
Paris, e apresentou os desafios e dificuldades nos quais à educação superior
se deparava, relacionados ao financiamento; igualdade de acesso para o
ingresso e permanência; manutenção da qualidade do ensino; empregabilidade
de egressos; acesso equitativo a cooperação e internacionalização; ao mesmo
tempo, as novas tecnologias de informação que modificaram e melhoraram a
forma de produção dos conhecimentos, por isso a declaração também
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defendeu o acesso equitativo as tecnologias de informação e comunicação.
(Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, 1998).
Em 2008 uma nova Conferência Regional de Educação Superior na
América Latina e no Caribe ocorreu em Cartagena das Índias, na Colômbia, o
texto da declaração inicia esclarecendo que a educação superior “[...] é um
bem público social, um direito humano e universal e um dever do Estado”.
(Declaração da Conferência Regional de Educação Superior na América Latina
e no Caribe, 2009).
Deste modo, a Conferência reafirma o respeito à diversidade, à
equidade, a pertinência, o respeito à autonomia e a prestação de contas, a
participação da comunidade acadêmica na gestão e a participação dos
estudantes, a valorização da educação superior como bem público,
contrapondo a ideia de comercialização da educação: “Afirmamos, ainda,
nosso propósito de agir para que a Educação, em geral, e a Educação
Superior, em particular, não sejam consideradas como serviço comercial”
(Declaração da Conferência Regional de Educação Superior na América Latina
e no Caribe, 2009).
Destacamos a equidade no sentido de igualdade de acesso e condições
de permanência como recorrente nas conferências, aliadas à questão da
diversidade possibilitando o acesso de sujeitos alijados a escolarização
superior:
[...] as instituições devem crescer com o horizonte da diversidade,
flexibilidade e articulação. Isso é particularmente importante para
garantir o acesso e a permanência em condições eqüitativas e com
qualidade para todos e todas, e imprescindível, portanto, para integrar
à Educação Superior setores sociais como os trabalhadores, os
pobres, aqueles que vivem em lugares afastados dos principais
centros urbanos, as populações indígenas e afro-descendentes,
pessoas portadoras de necessidades especiais, migrantes,
refugiados, pessoas em regime de privação de liberdade e outras
populações carentes ou vulneráveis. (Declaração da Conferência
Regional de Educação Superior na América Latina e no Caribe,
2009).

E a qualidade não é vista isoladamente, mas “inseparável da equidade e
da pertinência” (Declaração da Conferência Regional de Educação Superior na
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América Latina e no Caribe, 2009). Tais textos defendem a ideia de
responsabilidade social e acompanhamento das demandas da sociedade. Mas,
ao mesmo tempo, modificam a ideia de gestão e a responsabilidade por
alcance e controle de resultados também é de todos, Estado, governo,
instituições, gestores das instituições, toda a comunidade se corresponsabiliza
pela qualidade e pela equidade.
A Conferência Mundial de Educação Superior, ocorrida em Paris, no
ano de 2009, aponta como pauta a responsabilidade social da educação
superior; acesso igualdade e qualidade, internacionalização, regionalização e
globalização, pesquisa, ensino e inovação, e atenção especial à educação
superior na África. Sobre acesso, igualdade e qualidade, a declaração trata da
relação entre expansão e melhoria da qualidade, na definição de critérios de
qualidade que se alinhem aos objetivos da educação superior ( Organização das
Nações Unidas para a Educação Ciência e Cultura, 2009).
Expandir o acesso traz desafios à qualidade do ensino superior.
Garantia de qualidade é uma função fundamental na educação
superior contemporânea e deve envolver investidores. Qualidade
requer estabelecer sistemas que garantam a qualidade e padrões de
avaliação assim como promover a qualidade cultural dentro das
instituições. (Organização das Nações Unidas para a Educação
Ciência e Cultura, 2009, p. 3)

Vemos aí a presença da padronização da qualidade, ao mesmo tempo
em que a Conferência se preocupa com o acesso e a equidade. Portanto
coexistem a presença tanto do isomorfismo, quanto da equidade.
DAS CONFERÊNCIAS MUNDIAIS AO SINAES
Os textos das conferências afetam diretamente a organização, a
formatação e a criação de políticas em âmbito nacional, e o senso de
responsabilidade de todos é cada vez mais difundido nas políticas nacionais.
A lei do Sinaes, traz consigo a ideia de responsabilidade social,
eficiência, eficácia e efetividade, a qualidade passa ser algo a ser buscado por
todas as instâncias da instituição e a avaliação é vista como estratégica neste
processo. No quadro a seguir dois excertos extraídos da Lei do Sinaes que
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enfocam essa responsabilidade, as finalidades e princípios que se relacionam
com a ideia de qualidade difundida pela Unesco ao longo dos textos:
Quadro 2: Finalidades e princípios do Sinaes
Finalidades

Princípios

O SINAES tem por finalidades a melhoria
da qualidade da educação superior, a
orientação da expansão da sua oferta, o
aumento permanente da sua eficácia
institucional e efetividade acadêmica e
social e, especialmente, a promoção do
aprofundamento dos compromissos e
responsabilidades
sociais
das
instituições de educação superior, por
meio da valorização de sua missão
pública, da promoção dos valores
democráticos, do respeito à diferença e
à
diversidade,
da
afirmação
da
autonomia e da identidade institucional.
(Brasil, 2004, parágrafo 1º, Art. 1º).

O Sinaes, ao promover a avaliação de
instituições, de cursos e de desempenho dos
estudantes, deverá assegurar: I - Avaliação
institucional, interna e externa, contemplando a
análise global e integrada das dimensões,
estruturas, relações, compromisso social,
atividades, finalidades e responsabilidades
sociais das instituições de educação superior e
de seus cursos; II - O caráter público de todos os
procedimentos, dados e resultados dos
processos avaliativos; III - O respeito à
identidade e à diversidade de instituições e de
cursos; IV - A participação do corpo discente,
docente e técnico-administrativo das instituições
de educação superior, e da sociedade civil, por
meio de suas representações. (Brasil, 2004, Art.
2º).
Fonte: Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004 (Brasil, 2004).

Se por um lado as conferências apontam para uma ideia de educação
como “bem público social”, por outro, há as pressões de mercado, que
incentivam a ideia da educação como “bem público global” em que os critérios
para qualidade partem de países hegemônicos (LÁZARO, 2015, p.192) e desse
modo, quem está mais distante dessa realidade tem dificuldade de
acompanhar tais parâmetros. Por isso é importante pensar para quê e para
quem serve o processo de avaliação, o desafio está em ao mesmo tempo
lançar-se para o mundo, pensando a realidade global sem esquecer-se da
realidade e das especificidades locais.
O Fórum Latino-americano de Educação Superior (FLAES) realizado em
novembro de 2014 em Foz do Iguaçu, retoma em sua Declaração os princípios
debatidos pelos documentos de referência da Unesco, defendendo e
enfatizando a relação da qualidade com equidade:
[...] a qualidade da educação superior associada à pertinência, à
equidade e à universalidade; a educação superior como bem público

812

social; a indissociabilidade entre aquisição, construção e aplicação de
conhecimento e a construção de valores éticos; a autonomia e a
inclusão nas instituições de educação superior; e a integração
institucional e social nos contextos nacionais, regionais e
internacionais. (Declaração de Foz do Iguaçu, 2015, p. 329).

Com a leitura desses documentos que orientam o desenvolvimento das
políticas públicas educacionais para a educação superior, procuramos
compreender a ideia de equidade, e vemos que ela desafia a constituição das
políticas no âmbito nacional, em especial com as características socialmente
desiguais existentes na sociedade capitalista. Por isso a importância do
desenvolvimento de políticas que considerem a qualidade com equidade.
A

avaliação

da

educação

superior

proposta

no

Sinaes

tem

características de isomorfismo, tem como consequência o ranqueamento, a
partir dos usos que a mídia faz dos resultados de avaliação. Mas além disso, a
avaliação prevista no Sinaes considera e valoriza a autoavaliação, pautada nas
características locais da IES, e do curso especificamente.
Para pensar em alguns sentidos de equidade nos cursos de licenciatura
levantamos hipóteses do que seria importante o curso avaliar, dentre as quais
elencamos pontos que tangenciam os instrumentos de avaliação externa do
Sinaes para os cursos de graduação: São eles: Conhecer o aluno ingressante,
de onde ele vem, qual seu perfil, é aluno trabalhador, ingressou por cotas, é
oriundo de escola pública? Como ocorre o ingresso na universidade? Qual
faixa etária, qual faixa de renda familiar? Porque a escolha do curso e suas
expectativas? O perfil do ingressante ajuda a orientar o trabalho a ser
desenvolvido durante o curso de licenciatura e a partir disso, colocar em prática
o projeto de formação.
Se o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o coordenador do curso e os
docentes, por sua experiência e vivência conhecerem bem este perfil, auxilia
pensar estratégias para o desenvolvimento do currículo do curso.
Um segundo ponto se trata do Projeto Político Pedagógico (PPP): Como
é o PPP do curso; Objetivos; Percurso formativo; Desenvolvimento de
atividades práticas; Compreensão do aluno em relação ao seu percurso de
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formação. Quando este projeto é pautado na realidade local e regional em que
está inserido, e quando desenvolvido a partir do diálogo com a comunidade,
com a participação dos alunos, tem mais possibilidades de ser significativo e
efetivo.
Ainda em relação ao PPP, Gatti e Barreto (2009) apontam que
permanece o desafio para a superação da tradição disciplinar, do
conhecimento isolado em cada disciplina, nesse sentido, como o aluno
construirá sua identidade como docente se suas experiências forem na
perspectiva deste conhecimento isolado? Esse princípio é de superação da
lógica disciplinar que está alinhado há necessidade de interlocução com a
escola no contexto da prática.
O Instrumento de avaliação de cursos de graduação presencial e a
distância

(INSTITUTO

NACIONAL

DE

ESTUDOS

E

PESQUISAS

EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2016) ao avaliar a organização DidáticoPedagógica, se debruça no PPC e apresenta indicadores específicos para os
cursos de licenciatura:
Quadro 3: Indicadores de avaliação específicos para as licenciaturas
Dimensão
Organização
didático-pedagógica

Indicador
1.9 Estágio curricular supervisionado – relação com a rede de escolas
da educação básica
1.10 Estágio curricular supervisionado – relação entre licenciandos,
docentes e supervisores da rede de escolas da educação básica
1.11. Estágio curricular supervisionado – relação entre teoria e prática
1.22. Integração com as redes públicas de ensino
1.27. Atividades práticas de ensino para licenciaturas
2.10. Experiência no exercício da docência na educação básica

Corpo docente e
tutorial
1.0 Fonte: Instrumento de avaliação de cursos de graduação presencial e a distância
(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2016).

O NDE juntamente a coordenação do curso de licenciatura tem um papel
importante de contínuo acompanhamento e melhoria do curso, contanto com a
comunidade para participar e envolver-se num projeto que caminhe rumo a
qualidade com equidade.
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Complementamos ainda com as questões específicas para os cursos de
licenciatura do Questionário do Estudante do Exame Nacional de Desempenho
do Estudante (Enade). As questões especificam as escolhas dos alunos em
relação a um curso de licenciatura, além de trazer atenção especial ao estágio
obrigatório dentro do processo de formação de professores, aqui o aluno tem a
possibilidade de manifestar sobre como foi sua formação para o exercício da
docência.

Quadro 14: Itens para os estudantes de licenciatura, questões de 1 a 13
Questão
1. Você pretende exercer o magistério após o término do curso?
2. Qual a principal razão para você ter escolhido a Licenciatura
3. Você já tem experiência profissional no magistério, qual a forma de contrato? Assinale
a alternativa mais relevante para você.
4. Se você tem experiência no magistério, em qual etapa/modalidade atuou? Assinale a
alternativa mais relevante para você.
5. Em que instituição você realizou seu estágio curricular obrigatório? Assinale a
alternativa mais relevante para você.
6. Em qual turno você realizou o estágio curricular obrigatório?
7. Em qual etapa/modalidade de ensino você realizou seu estágio curricular obrigatório?
Assinale a alternativa mais relevante para você.
8. Quantas horas de estágio curricular obrigatório você integralizou?
9. Onde você pretende atuar daqui a cinco anos?
10. A fundamentação teórica oferecida no curso de Licenciatura foi suficiente para sua
compreensão sobre a educação escolar e sua preparação para o exercício da docência?
11. Você vivenciou, durante o curso de graduação, experiências pedagógicas que
gostaria de proporcionar aos seus futuros alunos?
12. No decorrer do estágio curricular obrigatório, você teve suficiente orientação e
supervisão de professores do seu curso?
13. No decorrer do estágio curricular obrigatório, você teve adequado acompanhamento
de um ou mais professores da instituição em que estagiou?
Fonte: Questionário do Estudante Enade/2014. (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira, 2017).

Os desafios para a formação de professores são grandes, compreender
os indicadores que o Sinaes utiliza, analisá-los criticamente e refletir sobre
como podem colaborar para tornar os cursos de licenciatura mais equitativos,
pode fortalecer o percurso da formação inicial dos docentes.
Destacamos por fim, a relação dos cursos de licenciatura com as
políticas públicas educacionais para educação básica, relação com as redes de
educação básica por meio de convênios, projetos, estágios, ações de pesquisa
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e extensão, estes pontos estão presentes na avaliação externa de modo
amplo, e certamente podem ser minuciosamente analisados por cada curso,
promovendo uma avaliação que caminhe do sentido do isomorfismo para o da
equidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A EQUIDADE COMO SENTIDO DE BUSCA
Partimos da leitura sobre qualidade no seu sentido de isomorfismo para
equidade (MOROSINI, 2001, 2014). Consideramos a análise das conferências,
regionais sobre educação superior para América Latina e Caribe de 1996 e de
2008; das conferências mundiais sobre educação superior ocorridas em Paris
nos anos 1998 e 2009, promovidas pela Unesco. Todas elas enfatizam a
qualidade e a equidade, e em seus textos identificamos os dois sentidos de
qualidade: isomorfismo e equidade. Ambos os sentidos também estão
presentes no desenvolvimento da política nacional de avaliação da educação
superior por meio da Lei do Sinaes (BRASIL, 2004), dos respectivos
instrumentos utilizados para avaliar cursos de graduação e desempenho dos
estudantes.
Identificamos a relação existente entre os documentos das conferências,
a legislação e os instrumentos do Sinaes, considerando compreender a
possibilidade de um caminho que possa ser traçado pela avaliação partindo do
isomorfismo, que é uma realidade já estabelecida, para a equidade, como um
sentido de busca permanente, tendo como contexto os cursos de licenciatura.
O que observamos em relação aos instrumentos de avaliação,
especificamente para cursos de licenciatura são alguns aspectos que podem
ser explorados no sentido de equidade, compreendendo a autoavaliação como
uma ferramenta que possibilite observar as especificidades de cada curso, em
seu contexto próprio. Este seria o sentido de caminhar do isomorfismo para a
equidade.
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ESTADO DA ARTE: POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO E CONCEPÇÕES DE
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NAS PRODUÇÕES CIENTÍFICAS NO
PERÍODO DE 2012 A 2016
Simone da Rosa Messina Gomez1
Elisiane Machado Lunardi 2
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RESUMO
A extensão universitária implica a função social da universidade a qual estende seus
conhecimentos produzidos à comunidade. O artigo tem por objetivo apresentar um
mapeamento da produção científica sobre o tema “Extensão Universitária” no período de 2012
à 2016 com foco nos seguintes subtemas: concepções, gestão e políticas públicas de extensão
universitária. A pesquisa foi fundamentada a partir dos documentos oficiais das políticas de
extensão universitária, bem como por autores das áreas de gestão educacional e extensão
universitária. A abordagem da pesquisa é quanti-qualitativa conforme denomina Flick (2009),
através da pesquisa exploratória - estado da arte - embasada em Morosini e Fernandes (2014)
e análise de conteúdo, em Minayo (2007). Os dados foram levantados no banco de teses de
dissertações IBICT, GT 11 da ANPED, Revista Gestão Universitária na América Latina e
periódicos CAPES. Foram encontrados um total de 85 produções sendo destas 24
teses/dissertações e 61 artigos durante o período delimitado (2012-2016). Como resultado, dos
85 artigos encontrados, apenas 18 trabalhos tratavam dos subtemas: políticas públicas
(38,9%), concepções (33,3%) e gestão da extensão universitária (27,8%). Os resultados
mostraram que o tema Extensão Universitária tem sido pouco explorado nas produções
científicas no referido período (2012-2016) e que essas vem diminuindo com o passar dos
anos.
Palavras-chave: gestão universitária, extensão universitária, políticas de extensão.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho foi desenvolvido no âmbito do Mestrado Profissional
em Políticas Públicas e Gestão Educacional (UFSM) e tem o objetivo de
apresentar um mapeamento da produção científica relacionada à extensão
universitária com foco nos seguintes subtemas: concepções de extensão
universitária, gestão da extensão universitária e políticas públicas de extensão
universitária. Esse é o tema geral da dissertação de mestrado da autora deste
artigo.
1

Autora e apresentadora do trabalho. Técnica em assuntos educacionais CAL/UFSM e
mestranda em Políticas Públicas e Gestão da Educação do Programa de Pós-Graduação do
Centro de Educação – UFSM. E-mail: simessina@gmail.com
2 Prof. Orientadora. Drª em Educação. Email: elisiane.lunardi@gmail.com
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A extensão universitária implica a função social da Universidade,
estendendo à comunidade o conhecimento científico para o alcance de todos.
As práticas de extensão universitária funcionam na Universidade mediante
políticas públicas que promovem a viabilização de programas, projetos,
prestação de serviços para a comunidade, entre outros.
Isso tudo vem ao encontro do tema do V Seminário Internacional de
Políticas Públicas da Educação Básica e Superior: “Educação para a cidadania
global: políticas e práticas”, no sentido de que a extensão universitária auxilia
na promoção dessa cidadania, ao levar o conhecimento produzido na
academia para a comunidade.
De acordo com o I Encontro Nacional de Pró-Reitores de Extensão
(1980), “A Extensão é uma via de mão dupla, com trânsito assegurado à
comunidade acadêmica, que encontrará, na sociedade, a oportunidade de
elaboração da práxis de um conhecimento acadêmico”.
Assim,

as

instituições

de

ensino

superior,

especialmente

as

universidades públicas, têm um compromisso com a sociedade brasileira, que
a mantém através do pagamento de tributos, de buscar caminhos para
contribuir com a transformação social e para o enfrentamento dos problemas
que levam à exclusão social.
O problema de pesquisa busca responder quais são as produções
científicas sobre extensão universitária, no Brasil, nos últimos cinco anos e
quais destas estão focadas em concepções, gestão e política públicas de
extensão universitária.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
GESTÃO E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
As instituições de ensino superior (IES) desempenham um importante
papel na sociedade, formando profissionais, gerando e aplicando o
conhecimento na prática junto à comunidade interna e externa. Esse processo
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acontece graças à gestão universitária que busca conduzir as IES ao
cumprimento de suas finalidades.
A gestão universitária, no sentido administrativo, pode ser definida como
a coordenação dos recursos humanos, físicos e financeiros de uma instituição
para o cumprimento da sua missão (SILVA FILHO, 2001).
O conceito subjacente de gestão envolve instituições onde a educação
tem lugar e seu (s) objetivo(s), compreendem pressuposições sobre a
pesquisa/ensino/extensão e princípios de organização (FRANCO, 2007).
Contudo, é necessário que as unidades universitárias realizem a gestão
universitária no seu sentido mais amplo, visando não apenas à administração,
mas também às dimensões político-pedagógicas do processo educativo.
A gestão educacional é uma expressão que ganhou evidência na
literatura e aceitação no contexto educacional, sobretudo a partir de década de
1990, e vem se constituindo em um conceito comum no discurso de orientação
das ações de sistemas de ensino e de escolas.
[...] O conceito de gestão resulta de um novo entendimento a respeito
da condução dos destinos das organizações, que leva em
consideração o todo em relação com as partes e destas entre si, de
modo a promover maior efetividade do conjunto (LUCK, 2007, p. 3334).

A gestão educacional tem pelo menos três dimensões a serem
consideradas: a dimensão política caracterizada pela participação de toda
comunidade envolvida na construção dos processos de decisão; a dimensão
pedagógica referente a organização do ensino: planejamento, currículo e
avaliação; e a dimensão administrativa que promove as condições para que o
ensino aconteça: a logística de infraestrutura, dos recursos humanos e dos
recursos financeiros.
Conforme Luck (2006) a gestão é caracterizada pelo reconhecimento da
importância da participação consciente e esclarecida das pessoas nas
decisões sobre a orientação e planejamento de seu trabalho. Assim, a gestão
educacional surge em substituição à gestão administrativa educacional para
apresentar não apenas novas ideias, mas sim um novo paradigma, que busca
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estabelecer na instituição uma orientação transformadora, a partir da
dinamização de rede de relações que ocorrem, dialeticamente no seu contexto
externo e interno.
De acordo com Pazeto:
A gestão da educação tem caráter institucional, porém sua ênfase
está centrada na intervenção em realidades específicas, através de
programas, condições, e resultados, nos quais o gestor centra sua
atenção, tendo presentes a missão, funções e especificidade da
instituição e de curso. (2000, p. 164).

Por isso o conceito de gestão educacional deve ser entendido como algo
mais amplo do que a implantação de ações de planejamento estratégico, ou
qualquer outra forma tradicional de gestão. Por tratar-se de um tipo de
organização complexa, as IES exigem um alto nível de especialização
funcional, o que configura um processo permanente de tomada de decisões,
especialmente políticas.
Os conceitos sobre extensão universitária serão abordados na análise
qualitativa deste trabalho, conforme autores citados nas produções científicas
pesquisadas.
METODOLOGIA
A Abordagem da pesquisa é quanti-qualitativa. Conforme Flick (2009) os
resultados da associação de métodos qualitativos e quantitativos são úteis na
medida em que o interesse em combiná-los seja aprofundar o conhecimento do
tema da pesquisa já que esses se complementam.
A pesquisa pode ser considerada como exploratória do tipo “estado da
arte”. Esses estudos podem significar uma contribuição importante na
constituição do campo teórico de uma área, apontar as restrições sobre o
campo, identificar experiências inovadoras. Servem também para compreender
como se dá a produção do conhecimento em uma determinada área de
conhecimento em teses de doutorado, dissertações de mestrado, artigos de
periódicos e publicações. Os estudos de estado arte não se restringem a
identificar a produção, mas analisá-la, categorizá-la e revelar os múltiplos
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enfoques e perspectivas (ROMANOWSKI; ENS, 2006). Ainda sobre o estado
da arte:
No que diz respeito à fase exploratória, sua contribuição é ímpar
porque nos dá uma visão do que já foi/está sendo produzido em
relação ao objeto de estudo que selecionamos como tema de
pesquisa; disso decorre que é possível construir uma avaliação do
grau de relevância e da pertinência do tema inicialmente selecionado
situando-o em um campo de produção de conhecimento (MOROSINI
& FERNANDES, 2014, p. 161).

O mapeamento dos dados foi realizado nas seguintes fontes digitais:
Biblioteca de dissertações e teses IBICT (Instituto Brasileiro de Informação em
Ciência e Tecnologia); artigos do GT 11: Políticas públicas e educação superior
da ANPED (Associação Nacional de Pós-Graduação e pesquisa), artigos da
Revista Gestão Universitária na América Latina, e periódicos da CAPES no
período de 2012 a 2016.
O IBICT é um instituto consolidado como referência no Brasil e no
exterior. Esse banco de dados foi escolhido para essa pesquisa devido à sua
importância científica bem como pela facilidade dos seus meios de busca no
site.
A ANPED é uma entidade sem fins lucrativos que congrega programas
de pós-graduação stricto sensu em educação, professores e estudantes
vinculados a estes programas e demais pesquisadores da área. A escolha por
esses trabalhos é pela relevância desta associação no meio científico na área
da educação. Dos grupos de trabalhos existentes é pertinente à esta pesquisa
o GT11: Política de educação superior, nos eventos nacionais.
A Revista Gestão Universitária na América Latina - GUAL, é um
periódico que possui como foco estimular a pesquisa e o debate sobre
questões emblemáticas que atingem a Gestão Universitária e a Educação
Superior na América Latina. A referida revista foi escolhida, especialmente
porque acredita-se que essa deveria contemplar a extensão universitária em
seus periódicos.
O Portal de Periódicos, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (Capes) foi escolhido por sua relevância científica bem como
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pela amplitude de periódicos dentro do tema proposto por este artigo.
Para o tratamento dos dados pretende-se utilizar a técnica de análise de
conteúdo. Bardin (1977) configura a análise de conteúdo como um conjunto de
técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e
objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. Segundo Oliveira (2008) a

análise de conteúdo possui diferentes técnicas que podem ser abordadas pelos
pesquisadores. Para este trabalho a técnica de análise de conteúdo escolhida
foi a análise temática ou categorial.
Operacionalmente, a Análise Temática de Conteúdo, segundo Minayo
(2007), desdobra-se nas etapas pré-análise, exploração do material ou
codificação e tratamento dos resultados obtidos e interpretação:
1.
Pré- análise: Nos bancos de dados foram procurados títulos de
produções científicas com o termo “extensão universitária” no título, dos quais
totalizaram 85 trabalhos dentre dissertações, teses e artigos. Todos os
trabalhos tiveram suas principais informações transcritas do resumo do
trabalho para uma tabela: título, autor, ano, objetivo, metodologia e resultado. A
partir disso, foram elaborados alguns gráficos sobre o panorama geral dos
trabalhos científicos encontrados nos bancos de dados pesquisados.
2.
Exploração do material: No segundo momento, filtrou-se para análise, os
trabalhos mais pertinentes conforme os descritores: “concepções de extensão
universitária”, “gestão universitária” e “políticas de extensão universitária”.
Assim, foram selecionados 18 dos 85 trabalhos científicos: 1 tese de
doutorado, 12 dissertações de mestrado e 5 artigos científicos.
3.
Tratamento dos dados e interpretação: Análise quantitativa e Análise
qualitativa.
3.1 Análise quantitativa
A partir do mapeamento foram contabilizados 85 trabalhos científicos: 2
teses de doutorado, 22 dissertações de mestrado e 61 artigos científicos. Os
primeiros três gráficos vão mostrar um panorama geral de todos os trabalhos
científicos levantados nas bases de dados.
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Figura 1 - Gráfico n. 1 dos trabalhos científicos pesquisados (tipo x quantidade)

O gráfico n. 1 aponta que o tipo de produção em maior quantidade foram
os artigos (61), seguidos das dissertações (22) e em última colocação as teses
de doutorado (2). Como produção científica, fica explícito que a extensão
universitária é pouco explorada no Brasil, contrastando com o princípio da
indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão na Universidade. O número
de artigos é maior, provavelmente, porque a extensão universitária é vista
apenas como prática específica pertencente à projetos isolados.

Figura 2: Gráfico n. 2 que mostra as percentagens de trabalhos científicos encontrados em
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cada banco de dados.

No segundo gráfico, as percentagens mais significativas de trabalhos
com o tema Extensão Universitária foram encontradas nos periódicos CAPES e
no Banco de dissertações e teses IBICT. No IBICT foram levantados apenas 2
teses de doutorado e 22 dissertações de mestrado, o que evidencia que há
pouca profundidade e originalidade sobre o tema. Já os artigos científicos são
bastante variados, em sua maioria, tratando de projetos de extensão bastante
específicos.
Mais surpreendente são os dados que se referem às publicações na
Revista de Gestão Universitária na América Latina (5 artigos) e no GT 11 da
Anped (2 artigos). Considerando o princípio de indissociabidade entre ensino,
pesquisa e extensão, o tema em discussão deveria ser mais explorado nessas
publicações as quais, supostamente, deveriam contemplar a extensão
universitária.

Figura 3: Gráfico n. 3: número de publicações/ano (2012-2016)

No terceiro gráfico, observa-se que as publicações sobre Extensão
Universitária vêm decrescendo nos últimos cinco anos, o que denuncia que o
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referido tema não é uma prioridade no meio acadêmico e que, possivelmente,
as políticas públicas de extensão universitária sejam insuficientes para o
incentivo desta ou ainda há a possibilidade de que esse tema fique limitado ao
campo prático, não sendo tão explorado em termos de pesquisa.
3.2 Análise Qualitativa
Nos 18 trabalhos analisados em seu conteúdo verificou-se que a maior
incidência de produções científicas se refere, em especial, às concepções de
extensão universitária e, subsequentemente, aparece o tema de políticas
públicas de extensão universitária, e em terceiro lugar, a gestão da extensão
universitária.

Figura 4. Gráfico 4: demonstrativo das percentagens dos descritores contabilizados no conjunto
dos 18 trabalhos que foram analisados.

Em relação às concepções de extensão universitária, a definição do
referido termo foi elaborada em 1980 no I Encontro Nacional de Pró-Reitores
de Extensão (1980) e respaldada pelos autores mais citados nos trabalhos
analisados: Freire (1983), Saviani (1985), Sousa (2000), Nogueira (2001) e
Santos (2004).
A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico
que articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a
relação transformadora entre universidade e sociedade. A Extensão é
uma via de mão dupla, com trânsito assegurado à comunidade
acadêmica, que encontrará, na sociedade, a oportunidade de
elaboração da práxis de um conhecimento acadêmico. I Encontro
Nacional de Pró-Reitores de Extensão (1980).
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complementar dissociada da pesquisa e do ensino. Assim, Lima Filho (2014),
ancorado em Freire (1983), problematiza, também, o termo “extensão” em seu
significado ideológico discutindo a ação de estender seria transmitir algo pronto
ou se seria uma relação dialógica ou ainda, se corre o risco de trabalhar com
uma interpretação ingênua da realidade.
Para Saviani (1985) cabe à universidade socializar seus conhecimentos,
difundindo-os à comunidade e se convertendo, assim, numa força viva capaz
elevar o nível cultural geral da sociedade. (SAVIANI 1985, p. 48)
Para o referido autor, a extensão universitária não deve ser
compreendida como uma prática assistencialista ou mesmo como uma espécie
de caridade, mas como uma contrapartida daqueles que tiveram oportunidades
viabilizadas a partir do acesso ao ensino superior àqueles que de alguma forma
não o tiveram.
Souza (2013) aponta em seu estudo reconhece que existem diferentes
conceitos de extensão universitária no Brasil que foram sendo elaborados, na
maioria das vezes, para dar uma satisfação sobre as atividades realizadas de
maneira com a comunidade. Portanto, para a autora, o conceito de extensão é
algo que vem sendo construído e reconstruído, de forma permanente, para
atender às demandas apresentadas. Ainda, sinaliza conforme Sousa (2000, p.
7), que “[...] a extensão universitária apresenta-se como um conceito em
construção permanente. A cada momento, os fatos e as práticas indicam
necessidades de novos rumos e exigem avanços para uma definição
consistente”.
Oliveira & Chiesa (2016) abordam a concepção de extensão universitária
proposta por Santos (2004 p. 53-54), a qual consideram que valoriza a
extensão universitária:
A área de extensão vai ter no futuro próximo um significado muito
especial. No momento em que o capitalismo global pretende
funcionalizar a Universidade e, de fato, transformá-la numa vasta
agência de extensão ao seu serviço, a reforma da Universidade deve
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conferir uma nova centralidade às atividades de extensão (com
implicações no currículo e nas carreiras dos docentes) e concebê-las
de modo alternativo ao capitalismo global, atribuindo às
Universidades uma participação ativa na construção da coesão
social, no aprofundamento da democracia, na luta contra a exclusão
social e a degradação ambiental, na defesa da diversidade cultural”.

Ao se tratar de políticas públicas de extensão universitária, os
documentos mais citados nos trabalhos analisados foram a Constituição federal
1988, LDB 1996, Plano Nacional de extensão e Política Nacional de extensão e
os documentos produzidos nos eventos FORPROEX1.
O artigo 207 da Constituição Brasileira de 1988 dispõe que: “As
universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de
gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão.” e é complementado pela Lei de Diretrizes
de Bases da Educação Nacional, no artigo 46, inciso VII, ao enfatizar que uma
das finalidades da educação superior é: “promover a extensão, aberta à
participação da população, visando a difusão das conquistas e dos benefícios
resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas
na instituição.”
Em 2003, a Secretaria de Educação Superior (SESu) do MEC,
implementou o ProExt2 com o objetivo geral de “...apoiar as universidades
públicas federais para desenvolvimento de programas/projetos de extensão
que contribuam à implementação e impacto de políticas, potencializando e
ampliando patamares de qualidade desses projetos, pela ação típica da
natureza e missão da universidade pública, dirigindo recursos para atividades
específicas dos programas e projetos e, em menor escala, para dotar as
Instituições Federais de Ensino Superior Públicas de melhores condições de
gestão de suas atividades acadêmicas de extensão para os fins prioritários
enunciados.
1

FORPROEX é O Fórum de Pró-reitores de Extensão trata da articulação e definição de
políticas extensionistas unificadas entre as universidades públicas brasileiras. O objetivo é
propor políticas e diretrizes básicas que permitam a institucionalização e o fortalecimento de
ações comuns das Pró-Reitorias de Extensão das Instituições Públicas de Ensino Superior do
Brasil.
2 Programa de apoio à extensão universitária - para financiamento das ações de extensão.
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A realização do FORPROEX foi fundamental para a reivindicação de
políticas públicas de extensão universitária. O Plano Nacional de Extensão
(PNEX) tem como foco metas para buscar suprir, através das ações de
extensão, as necessidades sociais mais emergentes do país. O ProExt é a
política de financiamento para a extensão universitária. Para Diniz (2012) as
diretrizes elaboradas pelo FORPROEX e a política de financiamento do
ProExt/MEC contribuem no desenvolvimento de extensão universitária como
instrumento de política pública de caráter formativo e experimental.
No tocante à gestão universitária relacionada à extensão, os trabalhos
de Souza (2013), Rodrigues (2014) e Teixeira (2014) apontam que a
institucionalização da extensão ainda não está consolidada nas instituições de
ensino superior brasileiras. Esse processo requer consonância com normas,
critérios e referenciais teóricas, de suas finalidades e sua gestão pautada pelas
políticas nacionais de extensão.
Nogueira (2001 p. 68) afirma que “ao considerar a extensão como
processo que articula o ensino e pesquisa significa cobrar sua presença na
rotina universitária, implicando em sua institucionalização”.
Grivot (2012) afirma a extensão universitária, nesse contexto de
contínuas mudanças, apresenta-se de modo paradoxal pois ao mesmo tempo
que seria uma resposta às demandas da sociedade, ainda vem sendo pouco
reconhecida como espaço acadêmico de participação e cidadania.
No entanto, constatou-se, também que a indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão não ocorre nas universidades segundo os trabalhos de
Santos (2004) e Lima Filho (2014). Assim, a extensão ainda se expressa, em
sua maioria, em projetos isolados, conforme números retratados no panorama
geral deste artigo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados da pesquisa mostram que as concepções e práticas de
extensão universitária são plurais e complexas. Nesse sentido, há uma
diversidade de saberes em extensão universitária, desenvolvidos com práticas
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acadêmicas que transitam entre o reconhecimento do outro, as experiências
alternativas e a construção de novos conhecimentos.
As diretrizes elaboradas pelo FORPROEX e a política de financiamento
do PROEXT/MEC são instrumentos de política pública, porém ainda pouco
atrativos no meio acadêmico. A relação Ensino, Pesquisa e Extensão que
conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e o Plano Nacional de
Extensão servem para conferir qualidade ao ensino de uma IES, porém na
prática, a extensão continua sendo tratada de forma isolada.
No atual contexto político, econômico e social é necessário pensar como
a extensão pode contribuir mais diretamente na solução dos problemas sociais
expressos nos diálogos com a comunidade e com o governo. Agora, mais do
que nunca, a extensão universitária é muito importante e deve estar na pauta
dos investimentos em educação por parte do governo.
Assim, o grande desafio para as universidades é a consolidação da
institucionalização da extensão universitária, e para o governo, o fortalecimento
das políticas públicas de extensão.
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A GESTÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO CONTEXTO DOS INSTITUTOS
FEDERAIS A PARTIR DA PRODUÇÃO ACADÊMICA (2011 – 2016): A
CIDADANIA GLOBAL NO FOCO DA POLÍTICA PÚBLICA
Julian Silveira Diogo de Ávila Fontoura1
Marília Costa Morosini 2
Eixo 2 – Gestão da Educação Básica e Superior
RESUMO
A Educação Superior no Brasil vem sofrendo uma série de transformações estruturais em
função do surgimento de instituições, que acabam por (re)significar o papel da Educação
Superior nos mais diversos contextos, aliando a esta, uma proposição de educação na
construção de cidadania global no atendimento as “novas” demandas da sociedade a partir da
formação dos sujeitos. Em 2008, surge no Brasil uma instituição que se coloca justamente
entre espaço de consolidação, porém articulando a Educação Superior a Educação Profissional
e Tecnológica: os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Acreditamos que a
produção acadêmica se coloca como uma fonte extremamente rica de informações, já que ela
acaba “representando” o pensamento das diferentes comunidades de pesquisadores em um
determinado tempo e espaço. Nesse sentido, o estudo aqui apresentado busca compreender
de que forma a cidadania global se desvela junto a produção acadêmica recente de Programas
de Pós-Graduação brasileiros (2011 – 2016) da temática Gestão da Educação Superior
nos/dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Na produção dos dados,
utilizamos os princípios de Estado do Conhecimento com foco na pesquisa de caráter históricobibliográfico, exploratório-investigativo e inventariante e descritivo. Os resultados deste estudo
apontam um crescimento no desenvolvimento dentro da temática da Gestão da Educação
Superior no contexto dos Institutos Federais, de forma que as questões ligadas a cidadania
global ficam evidentes, e ainda surgem de forma pungente na perspeciva da efetividade política
e da relevância cultural, demonstrando assim o interesse por parte da comunidade de pesquisa
sobre o tema.
Palavras-chave: Gestão da Educação. Institutos Federais. Estado do Conhecimento.
Educação Superior. Cidadania Global.

INTRODUÇÃO
O campo dos estudos sobre a Educação Superior, vive um momento
ímpar de grande destaque no cenário do campo científico, a produção
acadêmica dentro da temática vive um momento de crescimento – e também

1

Apresentador do trabalho. Mestrando em Educação do Programa de Pós-Graduação em
Educação da Escola de Humanidades da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
Sul (PUCRS). E-mail: julian.fontoura@acad.pucrs.br
2 Professora Titular da Escola de Humanidades da Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (PUCRS), Coordenadora do Centro de Estudo em Educação Superior (CEES) e
Coordenadora Rede Sulbrasileira de Investigadores da Educação Superior (RIES). E-mail:
marilia.morosini@pucrs.br
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impacto – relevante, graças a expansão dos estudos na temática e a forma que
os mesmos se relacionam com outras problemáticas (diversidade dos alunado,
políticas

e

práticas

na

formação,

currículo,

propostas

pedagógicas,

internacionalização, entre tantos outros). Uma das questões que surgem a
partir dos estudos sobre a Educação Superior está ligada a gestão
implementada nesses espaços, principalmente a partir da criação de novos
modelos e arquiteturas institucionais.
Os estudos dentro do campo da educação, nos permitem fazer uma
série de interconexões para o entendimento de diversas problemáticas, a
Educação Superior é um grande exemplo, como colocado anteriormente.
Porém, atualmente a Educação Superior esta focalizando seus estudos sob um
aspecto muito particular do processo educativo, a construção/efetivação de
uma educação para a cidadania global. Nesta proposição a educação para a
cidadania global equipa estudantes de todas as idades com valores,
conhecimento e habilidades que, ao mesmo tempo, baseiam-se em e incutem
o respeito por direitos humanos, justiça social, diversidade, igualdade de
gênero e sustentabilidade ambiental, além de empoderar os aprendizes para
que se tornem cidadãos globais responsáveis, oferecendo ainda aos
estudantes as competências e a oportunidade de compreender seus direitos e
suas obrigações para que, assim, promovam um mundo e um futuro melhores
para todos (UNESCO, 2015).
Acreditamos que uma relação interessante está na construção de uma
cidadania global, a luz dos processos de Gestão da Educação Superior em um
novo modelo de instituição que são os Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia (IF’s), já que esta nova institucionalidade, por meio da
Educação Profissional e Tecnológica (EPT) aliada a Educação Superior busca
romper o paradigma do modelo tecnicista implementado nesta possibilidade de
formação no Brasil. Os Institutos Federais (IF’s) possuem uma organização
pedagógica verticalizada, da Educação Básica à Educação Superior, o que o
diferencia de outras instituições de ensino; há também com marco legal, o
compromisso de intervenção nas respectivas regiões nas quais se instala,
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identificando problemas e criando soluções técnicas e tecnológicas para o
desenvolvimento sustentável com inclusão social; esses aspectos acabam
colocando os Institutos Federais, na perspectiva adotada por este estudo,
como agente potencializadores na construção de uma proposta de educação
para a cidadania global (PACHECO, 2011).
Nesse sentido o estudo aqui exposto busca – a partir da perspectiva de
construção do Estado de Conhecimento (MOROSINI, 2015) – compreender a
forma com a perspectiva cidadania global é percebida por Programas de PósGraduação brasileiros a partir da sua produção acadêmica (teses e
dissertações) entre os anos de 2011 e 2016, que versam sobre a temática da
Gestão da Educação Superior nos/dos Institutos Federais de Educação,
Ciência

e

Tecnológica.

Este

trabalho

não

se

coloca

como

normatizador/definidor dos processos de produção de conhecimento dentro da
temática, muito pelo contrário, a sistematização das informações através da
presente pesquisa sobre o assunto poderá contribuir para futuras investigações
dentro do campo de estudo, possibilitando outras interpretações/avaliações das
produções científicas desenvolvidas em outros Programas de Pós-Graduação
tanto no âmbito nacional, quanto internacional.
REFERENCIAL TEÓRICO
As pesquisas conhecidas como Estado da Arte ou mesmo Estado do
Conhecimento, são definidas primordialmente em função do seu caráter
bibliográfico e o seu compromisso de mapear e trazer para o debate a
produção acadêmica em diferentes campos do saber, objetivando compreender
os aspectos e as dimensões de destaque de determinado campo científico a
partir de dissertações de mestrado, teses de doutorado, publicações em
periódicos e comunicações em anais de congressos e de seminários
(FERREIRA, 2002, p. 257). O uso de Estados do Conhecimento na
compreensão de fenômenos é relativamente novo no Brasil, sendo que
algumas áreas (como a da Educação por exemplo) são as que mais
aprofundaram seus estudos na tentativa de mapear a produção acadêmica de
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determinada área temática na busca de compreender a percepção que a
comunidade de pesquisadores sobre o campo científico. É nessa perspectiva
que trazemos para o debate a ideia das “pesquisas que estudam pesquisas”,
este movimento investigativo se coloca como um fenômeno fundamental para a
compreensão do saber científico nas mais diferentes áreas do conhecimento.
No que se refere a perspectiva de cidadania global, partimos do
entendimento trazida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO, 2015, p. 3), ao entende-la como um sentimento
imbricado de “pertencimento a uma comunidade mais ampla, além de fronteiras
nacionais,

que

enfatiza

nossa

humanidade

comum

e

faz

uso

da

interconectividade entre o local e o global, o nacional e o internacional”. Nesse
sentido, os cidadãos globais acabam sendo os indivíduos que “pensam e agem
para um mundo mais justo, pacífico e sustentável” (UNESCO, 2015, p. 3). A
educação para a cidadania global se coloca como agente promotor no
desenvolvimento de valores, conhecimentos e habilidades que sejam baseados
e promovam o respeito aos direitos humanos, à justiça social, à diversidade, à
igualdade de gênero, e também a sustentabilidade ambiental.
Este modelo de educação, acaba oferecendo aos sujeitos “competências
e as oportunidades de concretizar seus direitos e suas obrigações, com vistas
a promover um mundo e um futuro melhores para todos”, de forma a incluir no
processo a educação para os direitos humanos, a educação para a paz e a
educação para a compreensão internacional, e a educação para o
desenvolvimento sustentável (UNESCO, 2013). Acreditamos ainda, que as
diretrizes colocadas pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO) no desenvolvimento da educação para a
cidadania em alguma medida se assemelham a própria perspectiva de criação
dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.
A partir desta perspectiva, fazemos uma aproximação entre a
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO) e que aponta Pacheco (2011), no que se refere o papel dos
Institutos Federais. Essa nova institucionalidade acaba por ressaltar o potencial
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da educação e das instituições como agentes promotores de políticas públicas,
como afirma Pacheco (2011, p. 20), “assumidos como fundamentais para a
construção de uma nação soberana e democrática, pressupondo dessa forma
o combate às desigualdades estruturais de toda ordem”. A política pública que
se efetiva a partir dos Institutos Federais acaba por representar a superação de
visões reducionistas e a instituição de uma política pública que concorra para a
concretização de um projeto viável de nação para este século.
METODOLOGIA
No estudo aqui apresentado, utilizaremos a perspectiva metodológica de
construção de Estados do Conhecimento adotada por Morosini (2015, p. 101),
onde a autora percebe esta construção como sendo o momento de
“identificação, registro, categorização que levem à reflexão e síntese sobre a
produção científica de uma determinada área, em um determinado espaço de
tempo” sobre uma temática específica. Na perspectiva da autora, a
consolidação deste Estado de Conhecimento se dá a partir da construção de 3
(três)

fases

metodológicas,

ou

melhor,

bibliografias

respectivamente:

Bibliografia Anotada, Bibliografia Sistematizada e a Bibliografia Categorizada.
Cada uma dessas fases metodológicas é crucial para a efetivação do processo
de impregnação do material a ser analisado1, este processo se faz como
fundamental no desenvolvimento deste tipo de estudo, já que dessa forma,
ocorre um envolvimento intenso entre pesquisador e o material por ele a ser
analisado, “a impregnação é condição para um trabalho criativo e original,
como coloca Moraes e Galiazzi (2006, p. 121).
Nesse sentido, construímos o Estado de Conhecimento da temática da
Gestão da Educação Superior nos/dos Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia a partir da produção bibliográfica (teses e dissertações)
desenvolvida entre os anos de 2011 e 2016, em Programas de Pós-Graduação

1

Ver mais em: MOROSINI, M. C.; NASCIMENTO, L. M. do. Internacionalização da Educação
Superior no Brasil: A Produção Recente em Teses e Dissertações. Educação em Revista, v.
33. p. 1 – 27, Belo Horizonte, 2017.
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brasileiros. Na captação das teses e dissertações que compõem o corpus de
análise, optamos por buscar o material bibliográfico disponibilizado pela
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações da Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia (BDBTD/IBICT), já que ela acaba sendo
um dos mais importantes bancos de dados de arquivos abertos do Brasil,
integrando teses e dissertações de diversas instituições de ensino e pesquisa
brasileiras.
De forma a complementar o material bibliográfico disponibilizado pela
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações do Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia (BDBTD/IBICT), acreditamos que seja
importante consultar outras bases de dados, nesse sentido, incluímos teses e
dissertações de Bibliotecas Digitais de Programas de Pós-Graduação em
Educação avaliados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES) com notas 6 (seis) e 7 (sete), ou seja, Programas de
Pós-Graduação de excelência, desta forma temos: a Biblioteca Digital de Teses
e Dissertações da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
(BDTD/PUCRS) A Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade
do Estado do Rio de Janeiro (BDTD/UERJ), a Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (BDTD/UNISINOS), e
a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Federal de Minas
Gerais (BDTD/UFMG).
No processo de categorização destes estudos, utilizamos de forma
combinada os contextos presentes junto a Abordagem do Ciclo de Políticas
(BALL; BOWE; GOLD, 1992), respectivamente: o Contexto da Influência, o
Contexto da Produção do Texto e o Contexto da Prática; e os modelos de
Gestão Educacional que se relacionam com o paradigma Multidimensional da
Administração da Educação (Sander, 2007), onde temos respectivamente: a
Gestão Educacional para a Eficiência Econômica; a Gestão Educacional para
a Eficácia Pedagógica, a Gestão Educacional para a Efetividade Política e a
Gestão Educacional para a Relevância Cultural. Acreditamos que tanto os
contextos, quanto os modelos de Gestão Educacional, se adequam a este
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estudo, levando em consideração o seu objeto e o campo em que se insere
esta discussão científica: a Gestão da Educação Superior em um contexto
emergente a partir de uma nova instituição, os Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia.
O ESTADO DO CONHECIMENTO DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
NOS/DOS

INSTITUTOS

FEDERAIS

DE

EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA

E

TECNOLOGIA (2011 – 2016)
A partir das etapas metodológicas descritas por Morosini (2015),
iniciamos o processo de construção do Estado do Conhecimento sobre a
temática da Gestão da Educação Superior nos/dos Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia. Em um primeiro momento do nosso
levantamento, buscamos nas bases de dados já citadas, estudos que tinha
como foco a Gestão da Educação Superior no contexto dos Institutos Federais
e encontramos 107 (cento e sete) estudos entre teses e dissertações, e destes
23 (vinte e três) relacionavam-se com o tema de pesquisa. A partir dos 23
(vinte e três) estudos, iniciamos o processo de categorização a luz dos teóricos
Stephen Ball (Abordagem do Ciclo de Políticas) e Benno Sander (Paradigma
Multidimensional da Administração da Educação).
Os estudos alocados na categoria Contexto da Influência buscam
compreender o fenômeno da Gestão da Educação Superior nos/dos Institutos
Federais a partir do momento da construção da política pública (Lei nº
11.892/08) que cria esta nova institucionalidade, levando em consideração os
acordos firmados e os interesses dos diferentes grupos na definição e
finalidades sociais e educacionais desta instituição (BALL, 1998). As teses e as
dissertações que compõem este contexto possuem uma relação com o modelo
de Eficiência Econômica, ou seja, a Gestão da Educação Superior nessa
nova instituição, acaba se colocando junto a uma lógica econômica, onde o
conceito de eficiência está atrelado a ideia de desempenho econômico,
acentuando características da racionalidade instrumental e da produtividade
operacional (SANDER, 2007).
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A categoria Contexto da Produção do Texto, se refere aos estudos
que focalizam seus esforços sob os documentos legais que acabam por balizar
as práticas desenvolvidas dentro da instituição, ou seja, este contexto acaba
articulando-se

com

a

linguagem

do

interesse

público

traduzida

nos

documentos. Em alguma medida os documentos legais acabam por
representar o resultado de disputas e acordos de diferentes grupos sociais que
acabam por competir no controle desta representação política (Bowe, Ball e
Gold, 1992). Os trabalhos aqui alocados, têm por preocupação, compreender o
fenômeno da Gestão da Educação Superior nos/dos Institutos Federais a partir
dos documentos legais. Nesse sentido, acreditamos que há de fundo uma
preocupação institucional na sua eficácia como instituição de ensino,
remetendo ao modelo de Eficácia Pedagógica, a luz de uma preocupação
com a execução dos objetivos educacionais da instituição, em especial aos
aspectos relacionados com os processos de ensino-aprendizagem, tanto de
alunos e professores quanto da própria instituição (Sander, 2007).
E pôr fim, temos a categoria Contexto da Prática, que de acordo com
(Bowe, Ball e Gold, 1992), é o momento no qual as políticas públicas são mais
que implementadas, mas sim ressignificadas pelos sujeitos foco destas
políticas, de forma a produzir efeitos e consequências que podem, até certo
ponto, transformar a própria política pensada originalmente. Como coloca
Mainardes (2006) ao se referir a este contexto, “o ponto-chave é que as
políticas não são simplesmente implementadas dentro desta arena (contexto
da prática), mas estão sujeitas à interpretação e, então, recriadas”. Junto a esta
categoria, temos estudos que focalizam diferentes aspectos deste plano
prático, desta forma, temos, respectivamente modelos de Gestão Educacional
para a Efetividade Política e para a Relevância Cultural (Sander, 2007).
Efetividade Política e a Relevância Cultural, são conceitos trazidos para
a reflexão sob o viés de modelos de Gestão Educacional, ambos se
relacionam, com os critérios de desenvolvimento administrativo hegemônico
nas instituições educacionais (Sander, 2007). A Efetividade Política tem por
preocupação o atendimento das exigências políticas e educacionais da
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comunidade a luz do que fora colocado junto aos documentos balizadores
desta mesma política, acima da perspectiva utilitarista comumente relacionadas
as políticas públicas, e a Relevância Cultural por sua vez trata da forma como a
política se coloca no desenvolvimento humano da sua comunidade para a
qualidade de vida dos participantes das instituições educacionais, levando
ainda em consideração os diferentes contextos culturais que se colocam os
sujeitos.
Tabela 1. Distribuição dos estudos componentes no Estado do Conhecimento da Gestão da
Educação Superior nos/dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia entre os
anos de 2011 – 2016 em relação as categorias e subcategorias de análise (Bibliografia
Categorizada).
SUBCATEGORIAS

N

%APR

EFICIÊNCIA ECONÔMICA

6

26,1

SUBTOTAL

6

26,1

EFICÁCIA PEDAGÓGICA

2

8,7

SUBTOTAL

2

8,7

RELEVÂNCIA CULTURAL

6

26,1

EFETIVIDADE POLÍTICA

9

39,1

SUBTOTAL

15

65,2

23

100

CATEGORIAS
CONTEXTO DA INFLUÊNCIA
CONTEXTO DA PRODUÇÃO DO TEXTO

CONTEXTO DA PRÁTICA

TOTAL DE ESTUDOS

Fonte: os autores

O processo de construção do Estado do Conhecimento da Gestão da
Educação Superior nos/dos Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia entre os anos de 2011 – 2016 culminou na construção da
Bibliografia Categorizada (tabela 1). Os trabalhos pertencentes ao Contexto da
Produção do texto representam 8,7% da produção acadêmica realizada entre
os anos de 2011 e 2016, demonstrando pouco interesse por parte das
comunidades de pesquisa em compreender o fenômeno da Gestão da
Educação Superior nos/dos Institutos Federais a luz dos documentos legais. O
Contexto da Influência, por sua vez, acaba representando mais de um quarto
deste levantamento (26,1%), evidenciando dessa forma, que estudos que
buscam entender como as políticas de Gestão da Educação Superior e da
própria Educação Superior se constroem são de extrema importância para a
pesquisa científica dentro do campo.
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Parte dos trabalhos (65,2%) acabam relacionando-se com o Contexto da
Prática a luz da Relevância Cultural (26,1%) e da Efetividade Política (39,1%),
representando um total de 15 (quinze) trabalhos. Estes estudos, acabam
revelando um interesse particular das comunidades de pesquisa em entender a
efetivação da Gestão da Educação Superior nos/dos Institutos Federais nos
diferentes contextos que se apresenta (Efetividade Política), não esquecendo
dos diferentes arranjos produtivos locais e o impacto que estes processos
possuem na vida dos sujeitos (Relevância Cultural) na promoção da sua
qualidade de vida (desenvolvimento local, aquecimento das economias locais,
empregabilidade, entre outros).
Gráfico 1. Distribuição dos estudos componentes do Estado do Conhecimento da Gestão da
Educação Superior nos/dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia em relação
ao tipo e ao ano da produção bibliográfica dentro do período analisado (2011 – 2016).

Fonte: os autores

Observando os dados presentes no gráfico 1, podemos perceber a
evolução dos estudos que versam sobre a gestão da Educação Superior
nos/dos Institutos Federais entre os anos de 2011 e 2016. Mesmo iniciando de
forma tímida no primeiro biênio (2011 – 2012), com 1 (um) estudo em cada
ano; em 2013 houve um aumento de 400% em relação a 2012, com um total de
4 (quatro) estudos; em 2014 e 2014, temos um momento de estagnação nesta
produção com 5 (cinco) estudos, porém um decréscimo em pesquisas de
doutorado (de 4 em 2014 para 2 em 2015) e um aumento em pesquisas de
mestrado (de 1 em 2014 para 3 em 2015); e por fim em 2016, temos (até o
momento) o ápice desta produção no período de estudo, totalizando 7
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trabalhos, sendo 5 (cinco) frutos de teses de doutorado e 2 (dois) de
dissertações de mestrado.
A CIDADANIA GLOBAL NO CONTEXTO DA PRODUÇÃO ACADÊMICA
SOBRE A TEMÁTICA ENTRE OS ANOS DE 2011 E 2016
Desta forma, percebemos que a cidadania global, no contexto dos dados
apresentados na construção do Estado do Conhecimento da temática da
Gestão da Educação Superior nos/dos Institutos Federais, acaba ficando muito
evidente frente a categoria do Contexto da Prática, juntamente com as
subcategorias Efetividade Política e Relevância Cultural. Em seus estudos,
Sander (2007) aponta como uma preocupação contemporânea dentro do
campo da Gestão da Educação 2 (duas) dimensões muitas vezes esquecidas
pelos gestores ao longo do tempo: A Dimensão Política (relacionada com a
Efetividade Política), já que esta dimensão pode ser traduzida a partir da
organização das ações estratégicas da instituição de ensino, essa dimensão é
extremamente

importante

pois

é

nela

que

estão

“radicalizadas

as

responsabilidades sociais das organizações educacionais” (SANDER, 2007, p.
98); e a Dimensão Cultural (relacionada com a Relevância Cultural) sendo
aquela responsável pela valorização das crenças e atitudes presentes no
espaço educativo, compartilhadas e significadas a partir da presença da
comunidade envolvida com a instituição de ensino (SANDER, 2007, p. 99).
Gráfico 2. Distribuição dos estudos componentes do Estado do Conhecimento da Gestão da
Educação Superior nos/dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia alocados na
categoria Contexto da Prática nas subcategorias Efetividade Política e Relevância Cultural, em
relação ano da produção bibliográfica dentro do período analisado (2011 – 2016).
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Fonte: os autores

Se focalizarmos nossos esforços apenas na categoria Contexto da
Prática (gráfico 2), observamos existe uma relação muito próxima entre os
componentes da cidadania global1 e o que está sendo desenvolvido – a partir
da política pública – nos Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO, 2015, p. 14), a cidadania global não passa
necessariamente pelo âmbito legal do Estado como nação, é uma relação mais
ampla: “refere-se mais a um sentimento de pertencer a uma comunidade mais
ampla e à humanidade comum, bem como de promover um “olhar global”, que
vincula o local ao global e o nacional ao internacional”.
Percebemos que os estudos alocados nesta categoria, acabam – de
certa forma – trazendo para a reflexão a forma como esta nova
institucionalidade se coloca frente a esta demanda de formação. O gráfico 2,
por exemplo, acaba por evidenciar essa preocupação de forma mais clara: em
2011 estas questões não apareciam no debate científico, e de forma tímida em
2012 surge um estudo que focalizada a relevância cultural dentro dos
processos; já em 2013 e 2014, ainda de forma crescente, surgem os primeiros

1

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO, 2015), a cidadania global permite aos sujeitos vivenciar e experienciar outras
possibilidades de ser e estar no mundo contemporâneo, de forma ativa e produtiva, a
construção desta cidadania, no âmbito escolar, acaba se estabelecendo a partir de diferentes
abordagens frente ao objetivos educacionais, como: as abordagens curriculares, as
abordagens baseadas no esporte e nas artes e as abordagens baseadas na comunidade, de
forma a serem incluídas nesse complexo as Tecnologias de Comunicação e Informação
(TIC’s), a formação de docentes e o estimulo a iniciativas lideradas por esses próprios sujeitos.
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estudos de doutoramento sobre a temática, porém pelo viés da efetividade
política, respectivamente 2 (dois) e 3 (três) estudos, neste período, não
localizamos estudos de mestrado; Em 2015 e 2016 – ainda de forma crescente
– temos o maior número da produção acadêmica, 4 (quatro) estudo em cada
ano, onde tanto a efetividade política, quanto a relevância cultural se fazem
presentes nas pesquisas.
A cidadania global – como afirma a UNESCO (2015, p. 15) – também se
efetiva a partir do “modo de entender, agir e se relacionar com os outros e com
o meio ambiente no espaço e no tempo, com base em valores universais, por
meio do respeito à diversidade e ao pluralismo”, aspectos estes, presentes de
forma direta na perspectiva das subcategorias analíticas (efetividade política e
relevância cultural). Perceber a ideia de uma cidadania global, faz com que de
fato repensarmos nossas práticas, em especial as práticas educativas, de
forma a possibilitar que esses jovens se sintam integrantes de uma
comunidade mais ampla do que a local (por mais que as políticas acabam se
efetivando nesse âmbito), através de noções de interdependência e de
interconexão econômica, social e cultural entre os níveis local, nacional e
global. Esta colocação acaba partindo da premissa que a educação nos dá
uma compreensão profunda de que estamos todos unidos como cidadãos da
comunidade global, e que os nossos desafios estão interligados.
O gráfico 2, acaba demonstrando a crescente expansão de estudos em
Programas de Pós-Graduação que versam sobre a forma como a Gestão da
Educação Superior no contexto dos Institutos Federais se coloca como
ferramenta fundamental para a construção da cidadania global, a partir das
perspectivas de efetividade política e de relevância cultural. Cabe ressaltarmos
que o que apresentamos aqui é uma aproximação entre os conceitos definidos
por Ball (1998) e Sander (2007), a política dos Institutos Federais e a
perspectiva de construção da cidadania global. Por mais que nos documentos
balizadores da construção dos Institutos Federais a ideia de cidadania global
não esteja clara, ela aparece de forma verticalizadora tanto na legislação
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específica, quanto nos demais documentos correlatos (ex: Concepções e
Diretrizes dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia1).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das categorias e subcategorias de análise, foi possível
compreender a forma como o campo da Gestão da Educação Superior no
contexto dos Institutos Federais se constitui (a partir da produção do Estado do
Conhecimento entre o período de 2011 e 2016), destacando ainda a forma
como a cidadania global acaba se relacionando com este contexto. A cidadania
global se coloca para além de um conceito estanque e imutável, está para uma
nova perspectiva de formação dos sujeitos que ultrapassa necessariamente os
espaços escolarizantes formais. Já que esta proposta se coloca de forma a
articular as práticas pedagógicas em conjunto com as práticas sociais destes
sujeitos, não deixando de lado as suas experiencias e vivências do cotidiano no
qual estão inseridos.
A produção bibliográfica do período, 2011 a 2016 (teses e dissertações),
se colocam como uma “fotografia do pensamento” científico das comunidades
de pesquisa, relevando assim os interesses destas mesmas comunidades. Os
dados produzidos neste estado do conhecimento, apontam o crescente
interesse destas comunidades em compreender os processos de Gestão da
Educação Superior na perspectiva dos Institutos Federais levando em
consideração a efetividade desta política de formação dos sujeitos e a forma
que está considera a relevância cultural presente no desenvolvimento dos
sujeitos foco desta política, levando em consideração os diferentes contextos
culturais presentes no interior da instituição, aspectos estes fundamentais no
desenvolvimento da cidadania global.
Este estudo se coloca como um primeiro movimento na tentativa de
compreender o fenômeno da Gestão da Educação Superior desta nova
institucionalidade, focalizando no sujeito, foco desta política educacional.
1

Ver mais em: BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia: Concepção e Diretrizes. Brasília, 2008.
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Acreditamos ainda, que a reflexão sobre as questões que envolvem a
cidadania global, no contexto desta produção acadêmica é fundamental
importância para a discussão científica, principalmente no contexto dos
Institutos Federais, uma instituição “alinhada” com os princípios de cidadania
global junto a perspectiva da política pública para a educação, equidade e
justiça social. Perceber a forma como a políticas de Gestão da Educação
Superior

se

estabelecem

nos

Institutos

Federais,

permite

fazemos

aproximações entre o que esta instituição propõe na formação cidadã, e como
o contexto da influência internacional (educação para a cidadania global) acaba
– direta ou indiretamente – se fazendo presente nas práticas, nos textos e até
mesmo na política.
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PROPOSIÇÃO DE AÇÕES DE GESTÃO ACADÊMICA PARA MITIGAÇÃO
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Eixo 2 – Gestão da Educação Básica e Superior
RESUMO
O presente trabalho foi desenvolvido como estágio inicial de dissertação de mestrado, tendo
por objetivo analisar as produções sobre o tema da evasão discente na educação superior, a
partir da elaboração do estado da arte do conhecimento sobre a temática. A metodologia foi
baseada em pesquisa bibliográfica, mediante delimitação do campo do conhecimento científico
e realização de busca nas bases de dados da Scientific Electronic Library Online (Scielo), do
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict) e do Portal de Periódicos da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)/Ministério da
Educação (MEC). Como o problema desta pesquisa trata da evasão discente de cursos de
graduação de um campus de uma nova universidade pública federal, multicampi –
Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), buscou-se toda a produção científica pertinente
às cinco categorias (descritores): expansão da educação superior, universidade popular,
educação superior/governo Lula, evasão da graduação e “UNIPAMPA” ou “Universidade
Federal do Pampa”. Optou-se, como critério de seleção, pelas produções relacionadas com
temática de evasão discente em universidades que tivessem prioritariamente alguma
similaridade com a UNIPAMPA: públicas, federais, multicampi, recentemente implantadas por
meio do Programa de Expansão das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) ou do
Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais
(Reuni). Como resultado das buscas, encontraram-se 32 produções científicas recomendadas
para leitura integral. Após a apresentação de quadros contendo os resultados das buscas,
expuseram-se as análises das primeiras leituras já realizadas e as proposições iniciais de
medidas de gestão acadêmica que poderão contribuir para o combate e a mitigação da evasão
discente nas instituições públicas federais, coerentes com as análises.
Palavras-chave: Evasão discente. Educação Superior. Estado da arte. Ações de gestão.
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Pesquisas definidas como “estado da arte” têm sido intensificadas desde
a década de 1990 até hoje, especialmente na área da Educação. Constituemse de buscas de produções científicas desenvolvidas sobre o tema que se
pretende estudar, com o intuito de reconhecimento e registro do conhecimento
social e científico já produzido para, a partir dele, poder se colaborar e avançar.
Decorrente de uma problematização gerada por duas questões: “Quais as
razões para a elevada evasão discente de cursos de graduação em campus da
Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) situado em cidade de pequeno
porte no interior do Estado do Rio Grande do Sul?” e “Quais ações devem ser
definidas como prioritárias para mitigar esta evasão?”, cujo objetivo foi: analisar
as produções sobre o tema da evasão discente na educação superior, a partir
da elaboração do estado da arte do conhecimento sobre a temática. Desta
forma, elaborou-se este estado da arte para o tema da evasão na educação
superior. Com ele, dá-se início à pesquisa para dissertação de mestrado, em
busca de análise das situações de diferentes instituições, de identificação das
principais razões para evasão e, especialmente, de proposição de ações
alternativas de gestão da educação superior para combater esta chaga da
desistência discente.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Pesquisas conhecidas como “estado da arte”, de caráter bibliográfico,
conforme Ferreira (2002, p. 258):
São reconhecidas por possuírem uma metodologia de caráter
inventariante e descritivo da produção acadêmica e científica sobre o
tema que busca investigar, à luz de categorias e facetas que se
caracterizam enquanto tais em cada trabalho e no conjunto deles, sob
os quais o fenômeno passa a ser analisado.

A facilitação dos tempos atuais, proporcionada por buscas de produções
científicas diretas na Internet, disponibilizadas para downloads, faz lembrar de
épocas anteriores de maiores dificuldades aos pesquisadores, como relata
Ferreira (2002, p. 260):

852

Nos últimos vinte anos, com o fortalecimento da produção
acadêmica-científica, com pesquisas que emergem em diferentes
programas de pós-graduação pelo país, um movimento se transforma
em empenho de diferentes entidades (faculdades e associações de
financiamento de pesquisas) para o estabelecimento de uma política
de divulgação de seus trabalhos científicos. E uma das formas é
através de catálogos, inicialmente impressos e, mais tarde, em forma
de CD-ROM. Os catálogos passam a ser produzidos atendendo ao
anseio manifestado pelas universidades de informar sua produção à
comunidade científica e à sociedade, socializando e, mais do que
isso, expondo-se à avaliação. É um sentimento de que trabalhos
produzidos ao longo dos anos não devem ficam restritos às
prateleiras das bibliotecas das universidades. Por outro lado, é uma
resposta exigida por uma sociedade que vê a universidade como
prestadora de serviços e que, por isso, deve ser avaliada.

Mudou, de lá para cá, a realidade tecnológica, que nos trouxe maiores
facilidades, mas não mudou o compromisso das universidades e dos órgãos de
fomento à pesquisa em dar resposta a uma sociedade exigente, publicizando
suas produções científicas e submetendo-as a avaliações e críticas sociais.
Tirar proveito dessa realidade é o objetivo da produção do estado da arte, que
visa captar a produção científica existente relacionada ao tema da pesquisa.
METODOLOGIA
O presente trabalho foi organizado sob a forma de pesquisa
bibliográfica, mediante delimitação do campo do conhecimento científico e
busca nas bases de dados da Scientific Electronic Library Online (Scielo), do
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict) e do Portal de
Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES)/Ministério da Educação (MEC).
Como o problema desta pesquisa trata da evasão discente de cursos de
graduação de um campus de uma universidade pública federal multicampi
nova, buscou-se toda a produção científica pertinente a cinco categorias
(descritores): expansão da educação superior, universidade popular, educação
superior/governo Lula, evasão da graduação e “UNIPAMPA” ou “Universidade
Federal do Pampa”.
Optou-se, como critério de seleção, pelas produções relacionadas com
temática de evasão discente em universidades que tivessem prioritariamente
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alguma similaridade com a UNIPAMPA: públicas, federais, multicampi,
recentemente impantadas por meio de programa de expansão das Instituições
Federais de Ensino Superior (IFES) ou do Programa de Apoio a Planos de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni).
Como etapa 1, reportamo-nos a X (número total de produções
encontradas na base de dados especificada, na categoria). Em seguida, como
etapa 2, referimo-nos a Y (número de produções inicialmente selecionadas
com base na leitura do título e do resumo das produções). E, por fim, na etapa
3, mencionamos Z (o número final de produções selecionadas, após leitura
mais detalhada – ainda que dinâmica – com ênfases na introdução, na
metodologia e em considerações finais das produções), que persistiu por
possuir aderência ao tema e que exigirá leitura integral posterior.
RESULTADOS DAS BUSCAS
Com relação aos resultados da busca para a primeira categoria
(expansão da educação superior), encontrou-se no acervo da Scielo, em março
de 2017, 158 produções científicas (etapa 1). Dessas, na etapa 2, foram
selecionadas 23. E, na etapa 3, foram reduzidas para apenas 4 produções com
aderência efetiva ao tema da pesquisa e consideradas, portanto, aptas a
compor este estado da arte.
Quadro 1- “Expansão da Educação Superior” em Scielo: produções
selecionadas.
Título e Data

Autores e Instituições

Espécie

1- Permanência e evasão na
Universidade Aberta do Brasil
(UAB). Out./dez. 2016.

Andréia da Silva Quintanilha Sousa,
Universidade Federal de Rondônia
(UNIR).
Carina Elisabeth Maciel - Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul
(UFMS).
Hustana Maria Vargas, Universidade
Federal Fluminense (UFF).
Maria de Fátima Costa de Paula, UFF.

Artigo científico.
Educação em
Revista - Belo
Horizonte, v.32,
n.04, p.175-204.

2- A inclusão do estudantetrabalhador e do trabalhadorestudante na Educação Superior:
desafio público a ser enfrentado.
Jul. 2013.

3-

Jovens

trabalhadores:

Maria Carla Corrochano, Universidade
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Artigo científico.
Avaliação,
Campinas;
Sorocaba, SP,
v. 18, n. 2,
p.459-485, jul.
2013.
Artigo científico.

expectativas de acesso ao ensino
superior.
Data: mar. 2013.

Federal de São
Sorocaba, SP.

Carlos/Campus

4- A expansão das fronteiras da
educação pública superior: uma
análise
da
experiência
da
Universidade Federal da Fronteira
Sul em Laranjeiras do Sul.
Data: set./dez. 2012.

Naira
Estela
Roesler
Mohr,
Universidade Federal Fronteira Sul
(UFFS).
Felipe Mattos Monteiro, UFFS.
Joaquim Gonçalves Costa, UFFS.
João Costa de Oliveira, Rede Est. PR.

Avaliação,
Campinas;
Sorocaba, SP,
v. 18, n. 1, p.
23-44,
mar.
2013.
Artigo científico.
R. bras. Est.
pedag., Brasília,
v. 93, n. 235, p.
791-817,
set./dez. 2012.

Com relação aos resultados da busca para a primeira categoria
(expansão da educação superior), encontrou-se no acervo do Ibict, em março
de 2017, 565 produções científicas (etapa 1). Dessas, na etapa 2, foram
selecionadas 28. E, na etapa 3, foram reduzidas para apenas 7 produções com
aderência efetiva ao tema da pesquisa e consideradas, portanto, aptas a
compor este estado da arte.
Quadro 2- “Expansão da Educação Superior” em Ibict: produções
selecionadas.
Título e Data

Autores

Espécie

1- A luta pelo Ensino
Superior: com a voz, os
evadidos.
2016.

Silvio Luiz
Costa.

da

2- Aspectos avaliativos
que
compõem
os
indicadores de qualidade
da educação superior:
uma análise comparativa
com foco no corpo
discente da UNIPAMPA.
2015.
3Processo
de
integração
à
vida
acadêmica de estudantes
de camadas populares.
2015.
4- Classes populares na
universidade
pública
brasileira
e
suas
contradições:
a
experiência
do
Alto
Uruguai Gaúcho. 2014.
5Expansão
e

Kalú
Soraia
Schwaab.

Alice
Cristina
Figueiredo.

Thiago Ingrassia
Pereira.

Márcia

Santos

Tese apresentada a Faculdade de Educação
da Universidade de São Paulo (USP).
Área de concentração: Sociologia da
Educação. Orientadora: Profa. Dra. Flávia Inês
Schilling.
Dissertação apresentada ao Curso de
Mestrado do Programa de Pós-Graduação em
Administração, Linha de Sistemas de Gestão e
Estruturas, da Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM).
Paulo
Sergio
Ceretta,
Dr.
(UFSM)
(Presidente/Orientador).
Dissertação apresentada ao Curso de
Mestrado do Programa de Pós-Graduação em
Educação: Conhecimento e Inclusão Social, da
Faculdade de Educação da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG).
Tese apresentada ao Programa de PósGraduação em Educação da Faculdade de
Educação da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS). Orientador: Prof. Dr.
Jaime José Zitkoski.
Tese apresentada ao Curso de Doutorado em
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interiorização
da
Educação Superior: o
caso
singular
do
município de Jataí – GO.
2014.
6- Dois Ensaios sobre
aspectos recentes do
Ensino
Superior
Brasileiro – Evasão.
Mar. 2013.
7- Contradições entre
políticas de investimento,
expansão de vagas e
evasão na educação
profissional. 2013.

Anjo Reis.

Lilian das Graças
Ramos

Paulo Roberto da
Silva.

Educação da Universidade Federal de Goiás
(UFG). Área de concentração: Educação.
Linha de pesquisa: Estado, Políticas e História
da Educação. Orientador: Prof. Dr. Luiz
Fernandes Dourado.
Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação em Economia da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul
(PUC-RS). Orientador: Prof. Dr. Gustavo Inácio
de Moraes.
Dissertação apresentada a Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação, Universidade do
Oeste Paulista (Unoeste), Presidente Prudente
– SP. Área de Concentração: Organização e
Gestão. Orientadora: Profa. Dra. Lúcia M. C.
Ferri

Com relação aos resultados da busca para a primeira categoria
(expansão da educação superior), encontrou-se no acervo da CAPES Periódicos, em março de 2017, 1.525 produções científicas (etapa 1). Dessas,
na etapa 2, foram selecionadas 17. E, na etapa 3, foram reduzidas para apenas
3 produções com aderência efetiva ao tema da pesquisa e consideradas,
portanto, aptas a compor este estado da arte.
Quadro 3- “Expansão da Educação Superior” em CAPES - Periódicos:
produções selecionadas.
Título e Data

Autores e Instituições

Espécie

1- A universidade popular no
Brasil.
Jan.-jun. 2014.

José Eustáquio Romão.
Adriana Salete Loss.
Instituto Paulo Freire. Brasil.

2- O acesso das classes
populares ao ensino superior:
novas
políticas,
antigos
desafios.
Jan.-jul. 2014.

Thiago Ingrassia Pereira,
Universidade
Federal
Fronteira Sul (UFFS).
Fernanda
May,
Daniel
Gutierrez, Acadêmicos da
UFFS.
Stefano Moraes Demarco,
Universidade Comunitária da
Região
de
Chapecó
(UNOCHAPECÓ);
Claudio
Machado
Maia,
UNOCHAPECÓ.

Artigo científico.
A Universidade Popular no Brasil.
Foro de Educación, 12(16), pp.
141-168.
Artigo científico.
Revista Pedagógica, Chapecó,
v.16, n.32, p. 117-140, jan./jul.
2014.

3- A UFFS: uma política
pública em processo de
implementação na perspectiva
de uma construção social e de
interesses regionais.
Jul.-dez. 2013.

Artigo científico.
RBPD – Revista Brasileira de
Planejamento e Desenvolvimento,
v. 2, n. 2, p. 80-93, jul./dez. 2013.

Com relação aos resultados da busca para a segunda categoria
(universidade popular), encontrou-se no acervo da Scielo, em março de 2017,
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107 produções científicas (etapa 1). Dessas, na etapa 2, foram selecionadas 7.
E, na etapa 3, foi reduzida para apenas 1 produção com aderência efetiva ao
tema da pesquisa e considerada, portanto, apta a compor este estado da arte.
Quadro 4- “Universidade popular” em Scielo: produção selecionada.
Título e Data

Autora e Instituição

Espécie

1- Do acesso à permanência
no
ensino
superior:
percursos de estudantes
universitários de camadas
populares.
Maio/ago. 2006.

Nadir Zago, Universidade
Federal de Santa Catarina
(UFSC), Programa de PósGraduação em Educação.

Artigo científico.
Revista Brasileira de Educação
v. 11 n. 32, p. 226-237, mai./ago.
2006.

Com relação aos resultados da busca para a segunda categoria
(universidade popular), encontrou-se no acervo do Ibict, em março de 2017,
15.935 produções científicas (etapa 1). Dessas, optou-se por analisar as 2.000
apontadas como mais relevantes; depois, optou-se pelo filtro “educação”, com
mais 360 produções; e depois, ainda, pelo filtro “educação popular”, com mais
209 produções analisadas. Na etapa 2, foram selecionadas, dentre essas, 14
relacionadas com o tema desta pesquisa. Dessas, na etapa 3, foram reduzidas
para apenas 1 produção com aderência efetiva ao tema da pesquisa e
considerada, portanto, apta a compor este estado da arte.
Quadro 5- “Universidade popular” em Ibict: produções selecionadas.
Título e Data

Autor

Espécie

1- Novos modelos de
educação
superior:
um
estudo sobre as matrizes
institucional e curricular da
Universidade Federal da
Fronteira Sul sob a ótica da
inclusão
da
diversidade
cultural e epistemológica.
2016.

Donizete Antonio
Mariano.

Dissertação apresentada no Programa de
Pós-Graduação
em
Educação
da
Universidade
Nove
de
Julho
–
PPGE/Uninove. Área de Concentração:
Educação Linha de Pesquisa: LIPEPCULT
– Educação Popular e Culturas. Orientador:
Prof. Dr. Manuel Tavares Gomes.

Com relação aos resultados da busca para a segunda categoria
(universidade popular), encontrou-se no acervo da CAPES - Periódicos, em
março de 2017, 10.050 produções científicas (etapa 1). Dessas, optou-se por
analisar as 500 apontadas como mais relevantes; depois, optou-se pelo filtro
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“idioma Português”, com mais 1.926 produções analisadas. Na etapa 2, foram
selecionadas, dentre essas, 8. E, na etapa 3, foi reduzida para apenas 1
produção com aderência efetiva ao tema da pesquisa e considerada, portanto,
apta a compor este estado da arte.
Quadro 6- “Universidade popular” em CAPES - Periódicos: produção
selecionada.
Título e Data

Autores e Instituições

Espécie

1Universidade
pública,
democrática e popular: os
desafios da implantação da
Universidade
Federal
da
Fronteira Sul. 2011.

Vicente de Paula Almeida Júnior,
Universidade Federal da Fronteira Sul
(UFFS).
Kelly Cristina Benetti Tonani Tosta,
UFFS.

Artigo científico.
Rev.
GUAL.,
Florianópolis, Edição
especial 2011, p.2536.

Com relação aos resultados da busca para a terceira categoria
(Educação Superior/Governo Lula), encontrou-se no acervo da Scielo, em
março de 2017, 28 produções científicas (etapa 1). Dessas, na etapa 2, foram
selecionadas 10. E, na etapa 3, foi reduzida para apenas 1 produção com
aderência efetiva ao tema da pesquisa e considerada, portanto, apta a compor
este estado da arte. No entanto, esse item é o mesmo item 4 do quadro 3, que
já constou (repetido, portanto).
Com relação aos resultados da busca para a terceira categoria
(Educação Superior/Governo Lula), encontrou-se no acervo do Ibict, em março
de 2017, 165 produções científicas (etapa 1). Dessas, na etapa 2, foram
selecionadas 18. E, na etapa 3, considerou-se que nenhuma possuía aderência
efetiva ao tema desta pesquisa (e, portanto, nenhuma estaria habilitada a
compor o estado da arte).
Com relação aos resultados da busca para a terceira categoria
(Educação Superior/Governo Lula), encontrou-se no acervo da CAPES Periódicos, em março de 2017, 217 produções científicas (etapa 1). Dessas, na
etapa 2, foram selecionadas 10. E, na etapa 3, considerou-se que nenhuma
(exceto repetições também identificadas) possuía aderência efetiva ao tema
desta pesquisa (e, portanto, nenhuma estaria habilitada a compor o estado da
arte).
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Com relação aos resultados da busca para a quarta categoria (Evasão
da graduação), encontrou-se no acervo da Scielo, em março de 2017, 21
produções científicas (etapa 1). Dessas, na etapa 2, foram selecionadas 14. E,
na etapa 3, foram reduzidas para 6 produções com aderência efetiva ao tema
da pesquisa e consideradas, portanto, aptas a compor este estado da arte.
Quadro 7- “Evasão da graduação” em Scielo: produções selecionadas.
Título e Data

Autores e Instituições

Espécie

1- Avaliação dos índices de evasão
nos cursos de graduação da
Universidade do Estado de Santa
Catarina – UDESC.
2016.
2- Percepções de coordenadores
de curso superior sobre evasão,
reprovações
e
estratégias
preventivas.
Mar. 2016.

Delsi
Fries
Davok
–
Universidade do Estado de
Santa Catarina (UDESC).
Rosilane Pontes Bernard,
UDESC.
Maria Fernanda Diogo.
Luana dos Santos Raymundo.
Fernanda Ax Wilhelm.
Sílvia Patricia Cavalheiro de
Andrade.
Flora
Moura
Lorenzo. Flávia Trento Rost.
Marúcia Patta Bardagi (UFSC)
Gérson Tontini – Fundação
Universidade Regional de
Blumenau (FURB).
Silvana Anita Walter, FURB.

Artigo científico.
Avaliação,
Campinas;
Sorocaba, SP, v. 21, n. 2, p.
503-521, jul. 2016.

Glauco Peres da Silva.
Universidade de São Paulo
(USP).

Artigo científico.
Avaliação,
Campinas;
Sorocaba, SP, v. 18, n. 2, p.
311-333, jul. 2013.
Artigo científico.
Rev Gaúcha Enfermagem,
Porto Alegre (RS) 2012 jun;
33(2):132-138.

3- Pode-se identificar a propensão
e reduzir a evasão de alunos?
Ações estratégicas e resultados
táticos para instituições de ensino
superior. Mar. 2014.
4- Análise de evasão no ensino
superior:
uma
proposta
de
diagnóstico de seus determinantes.
2013.
5- Opção e evasão de um curso de
graduação
em
enfermagem:
percepção
de
estudantes
evadidos.
Jun. 2012.
6- Análise de sobrevivência
aplicada ao estudo do fluxo escolar
nos cursos de graduação em
Física.
2012.

Jamila Geri Tomaschewski
Barlem et al. – Fundação
Universidade Federal de Rio
Grande (FURG).
Paulo Lima Junior, Fernando
Lang da Silveira e Fernanda
Ostermann.
Todos
os
autores
da
Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS).

Artigo científico.
Avaliação,
Campinas;
Sorocaba, SP, v. 21, n. 1, p.
125-151, mar. 2016.

Artigo científico.
Avaliação,
Campinas;
Sorocaba, SP, v. 19, n. 1, p.
89-110, mar. 2014.

Artigo científico.
Revista Brasileira de Ensino
de Física, v. 34, n. 1, 1403
(2012).

Com relação aos resultados da busca para a quarta categoria (Evasão
da graduação), encontrou-se no acervo do Ibict, em março de 2017, 439
produções científicas (etapa 1). Dessas, na etapa 2, foram selecionadas 39. E,
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na etapa 3, foram reduzidas para 6 produções com aderência efetiva ao tema
da pesquisa e consideradas, portanto, aptas a compor este estado da arte.
Quadro 8- “Evasão da graduação” em Ibict: produções selecionadas.
Título e Data

Autores

Espécie

1- Análise do Plano de
Permanência
de
Estudantes
da
UNIPAMPA.
2016.

Rafaela Rios.

2Metodologia
para
identificação de fatores
estratégicos
para
acompanhamento
sistemático da evasão em
cursos de graduação.
2016.

Ivan
Londero
Hoffmann.

3Identificação
de
padrões para a análise da
evasão em cursos de
graduação
usando
mineração
de
dados
educacionais.
2015.

José Gonçalves de
Oliveira Júnior.

4- Sistema inteligente
para a predição de grupo
de risco de evasão
discente.
2014.

Valquíria Ribeiro de
Carvalho Martinho.

5Percepção
dos
discentes
quanto
ao
conhecimento sobre os
direitos de permanência
com
qualidade
na
educação superior.
Dez. 2014.

Ana Lúcia Fontes
de
Souza
Vasconcelos et al.
Todos
da
Universidade
Federal
de
PernambucoUFPE.
Vanessa Livramento

6- Evasão nos cursos
presenciais de graduação
da Universidade Federal
de Santa Catarina.
2012.
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Dissertação apresentada ao Curso de
Mestrado Profissional em Gestão de
Organizações
Públicas,
Área
de
concentração
em
Inovação
e
Sustentabilidade na Gestão Pública, da
Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM).
Orientadora: Profª. Drª. Vânia M.F. Costa.
Dissertação apresentada ao Curso de
Mestrado do Programa de Pós-Graduação
em
Engenharia
de
Produção,
da
Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM).
Orientador: Prof. Dr. Felipe Martins Muller.
Co-orientador: Prof. Dr. Raul Ceretta
Nunes.
Dissertação submetida ao Programa de
Pós-Graduação em Computação Aplicada
da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná (UTFPR). Área de concentração:
Engenharia de Sistemas Computacionais.
Orientador: Prof. Dr. Celso Antônio Alves
Kaestner. Coorientador: Prof. Dr. Robinson
Vida Noronha.
Tese apresentada ao Programa de PósGraduação em Engenharia Elétrica da
Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira,
Universidade Estadual Paulista - UNESP.
Área de Concentração: Automação.
Orientador: Prof. Dr. Carlos Roberto
Minussi.
Trabalho apresentado em evento científico:
XIV Colóquio Internacional de Gestão
Universitária. Florianópolis, 3 a 5 de
dezembro de 2014.

Dissertação submetida ao Programa de
Pós-Graduação em Administração, da
Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC). Orientador: Prof. Dr. Pedro
Antônio de Melo.

Com relação aos resultados da busca para a quarta categoria (Evasão
da graduação), encontrou-se no acervo da CAPES - Periódicos, em março de
2017, 220 produções científicas (etapa 1). Dessas, na etapa 2, foram
selecionadas 12. E, na etapa 3, foi reduzida para 1 produção com aderência
efetiva ao tema da pesquisa e considerada, portanto, apta a compor este
estado da arte.
Quadro 9- “Evasão da graduação” na CAPES - Periódicos: produção
selecionada.
Título/Data

Autores

Espécie

1- Rotina acadêmica e
relação com colegas e
professores: impacto na
evasão universitária.
Abr./Jun. 2012.

Marucia
Patta
Bardagi,
Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC).
Brasil Claudio Simon Hutz,
Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS).

Artigo científico.
Psico, v. 43, n. 2, pp. 174184, abr./jun. 2012.

Com relação aos resultados da busca para a quinta categoria
(UNIPAMPA ou Universidade Federal do Pampa), encontrou-se no acervo da
Scielo, em março de 2017, 11 produções científicas (etapa 1). Dessas, na
etapa 2, foi selecionada 1 única produção relacionada com o tema desta
pesquisa e que poderia integrar o estado da arte, mas era repetida (item 6 do
Quadro 1).
Com relação aos resultados da busca para a quinta categoria
(UNIPAMPA ou Universidade Federal do Pampa), encontrou-se no acervo do
Ibict, em março de 2017, 566 produções científicas (etapa 1). Dessas, na etapa
2, foram selecionadas 4. E, na etapa 3, foram reduzidas para 2 produções com
aderência efetiva ao tema da pesquisa e consideradas, portanto, aptas a
compor este estado da arte.
Quadro 10- “UNIPAMPA” ou “Universidade Federal do Pampa” no Ibict:
produções selecionadas.
Título/Data
1- Sociedade civil, esfera
pública e hegemonia: um
estudo sobre a criação da
Universidade Federal do
Pampa – UNIPAMPA.

Autores
Laura Regina da
Câmara
Maurício
Fonseca.
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Espécie
Silva
da

Tese apresentada ao Programa
de Pós-Graduação em Serviço
Social da Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul
(PUC-RS).

2013.
2- Universidade para todos:
desafios de uma política
democrática de educação
com
inclusão
na
UNIPAMPA.
2012.

Tônia Ribeiro da Silva.

Orientadora: Profa. Dra. Leonia
Capaverde Bulla.
Trabalho de conclusão de curso
de Especialização apresentado
ao Programa de Pós-Graduação
em
Administração
da
Universidade Federal do Rio
Grande
do
Sul
(UFRGS).
Orientador: Prof. Rogério Fae.

Com relação aos resultados da busca para a quinta categoria
(UNIPAMPA ou Universidade Federal do Pampa), encontrou-se no acervo da
CAPES - Periódicos, em março de 2017, 596 produções científicas (etapa 1).
Dessas, na etapa 2, foram selecionadas apenas 2. E ambas repetiram itens já
mencionados (item 6 do Quadro 1 e item 1 do Quadro 10).
ANÁLISES
Avalia-se que 32 foi um bom número de produções científicas
alcançado, considerando-se os critérios restritivos adotados: similaridades à
história, à constituição ou à organização da UNIPAMPA.
Dentre as primeiras leituras integrais já realizadas, destaca-se a
excelente qualidade da tese de doutorado de Reis (2014), da Universidade
Federal de Goiás (UFG), sob orientação do reconhecido Prof. Dr. Luiz
Fernandes Dourado, intitulada “Expansão e interiorização da Educação
Superior: o caso singular do município de Jataí – GO”. Essa tese pauta as
transformações da educação superior no modelo teórico de Trow, que
caracteriza três fases: os sistemas de elite, de massa e de acesso universal. E
documenta e historiciza aprofundadamente o processo de expansão do ensino
superior no Brasil.
Ressalte-se também a tese de doutorado de Costa (2016), da
Universidade de São Paulo – USP, que por dificuldade extrema em contatar
discentes evadidos de um curso de Administração, ao qual visava analisar,
recorreu a acessos por meios esporádicos a evadidos de quaisquer cursos,
prescindindo a nosso ver de rigor metodológico.
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Pelas leituras já realizadas de várias produções, especialmente de
artigos, além dessas teses, identifica-se até o momento que as instituições
educacionais, via de regra, não possuem controle sobre dados de seus
discentes após evadirem. O elo rompe-se entre aluno e instituição sempre que
o aluno opta por evadir. Na maioria das vezes, a instituição sequer se interessa
em saber as causas. Isso também dificulta realizar pesquisas, como esta que
se inicia, que visem identificar razões de evasão discente em determinada
unidade educacional, para mitigá-la.
Também com base em leituras que começa a se realizar, da seleção
aqui apresentada, uma contradição no terreno da evasão discente que começa
a se identificar, e que precisa ser melhor analisada e compreendida, é de
natureza dialética: estaria uma política de inclusão aprofundando a evasão?
Referimo-nos aqui ao fato de que a liberdade do aluno de optar por um curso
universitário após saber seu desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio
- ENEM (política que foi implantada visando melhor aproveitamento de vagas
disponíveis no ensino superior) está gerando adaptações nas opções dos
discentes. E que essas adaptações, após conseguirem êxito ao ingressar nas
universidades, podem estar se tornando fonte de frustrações e possíveis
causas de evasão posterior.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Importante aqui ressaltarmos que, com base em análises ainda iniciais,
por ser este o status de desenvolvimento da pesquisa, apresentamos
sugestões também iniciais visando colaborar com a gestão acadêmica, no
âmbito da educação superior, no combate à evasão discente que ocorre em
diversas instituições educacionais.
Um primeiro fator importante seria a instituição identificar se o discente
está evadindo somente de um curso, ou da instituição em si, ou mesmo do
sistema de ensino, bem como as razões dessa evasão e as expectativas de
futuro do aluno a curto e médio prazos. Também cabe solicitar informações de
contato atualizadas antes que o aluno evada e se perca a comunicação.
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Outro fator que consideramos interessante, procedente da tese de Costa
(2016), que menciona já ocorrer em uma universidade espanhola, seria a
constituição de tutorias (por discentes formandos ou por docentes) de grupos
de alunos ingressantes, para fim de acompanhamento de seus desempenhos.
Porque são nos semestres iniciais que têm ocorrido os maiores índices de
evasão.
Por fim, outra ação de gestão que visualizamos neste momento como
necessária, e que é uma sugestão que apresentamos, por considerarmos
problemas recorrentes narrados, seria a integração das bases de dados
(sistemas acadêmicos) das universidades públicas federais. Ela permitiria
rastrear quantos discentes evadem por estar ingressando em outra instituição
pública federal mais próxima de seus parentes, por exemplo. Em cursos
similares ou distintos dos que frequentavam. Isso evitaria a contradição de a
instituição lamentar esta evasão, enquanto o discente a estaria comemorando.
São proposições iniciais que apresentamos.
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RESUMO
Tendo em vista a crescente utilização do termo gestão democrática no espaço educacional,
identificamos nosso problema de pesquisa como: quais os principais conceitos utilizados para
descrever a gestão democrática, tanto na identificação do papel do docente no processo de
construção quanto na efetivação da democracia na escola? Assim, este trabalho objetiva
esboçar situações da gestão e democracia participativa interna dos meios educacionais, no
sentido de considerar a ligação entre a prática docente e a educação democrática e/ou
participativa. Este estudo é de caráter qualitativo e, para alcançar o objetivo proposto, foi
utilizada a pesquisa teórica acerca das temáticas da gestão democrática e participação.
Frisamos, neste trabalho, alguns dos principais dispositivos legais que versão sobre a gestão
democrática. O processo de democracia e gestão está historicamente relacionado, a interesses
políticos/econômicos que determinam e manipulam o modelo a qual os meios educacionais
devem seguir. Neste sentido ressaltando a importância e necessidade de “ruptura” na cultura
estabelecida e já naturalizada sobre a escolarização no sentido de elencar este fator como um
dos principais empecilhos do processo de democratização da escola. Destacamos que a
participação dos professores na reorganização dos ambientes escolares é fundamental, visto
que, estes são os “sujeitos” mais cobrados em relação à ações de reestruturação e gestão dos
ambientes escolares, porém deixamos claro que esta mudança de mentalidade deve partir do
docente, mas que de maneira alguma é “tarefa” somente dele e sim de todos os profissionais
na tentativa de estabelecer atribuições/responsabilidades e participação de todos os indivíduos
em prol de uma gestão democrática que deve ser direto e dever de todos.
Palavras-chave: Gestão Escolar. Participação. Democracia. Educação. Escola.
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Questões como a lacunas na formação inicial de professores,
singularidade dos educandos, avanço tecnológico, dinamismo entre interesses
capitalistas e meios escolares, organização centralizadora, entre outros, tem
alimentado o diálogo/estudo sobre a temática da gestão.
Em consonância, as relações estabelecidas, entre gestão e democracia
estão cada vez mais em discussão/ênfase nos meios acadêmicos, isso porque
na contemporaneidade há uma crescente preocupação com a mutação
contínua do estereótipo dos sistemas educacionais.
Tendo em vista a crescente utilização do termo gestão democrática no
espaço educacional, identificamos nosso problema de pesquisa como: quais os
principais conceitos utilizados para descrever a gestão democrática, tanto na
identificação do papel do docente no processo de construção quanto na
efetivação da democracia na escola?
Assim, este trabalho objetiva esboçar situações da gestão e democracia
participativa interna dos meios educacionais, no sentido de considerar a ligação
entre a prática docente e a educação democrática e/ou participativa.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A estratégia de efetivar a participação e prol da democracia nos
ambientes

escolares

provém

de

políticas

que

são

pensadas/analisadas/construídas pelo coletivo que integram esse meio. Pensar
em uma escola democrática é estabelecer uma relação de conhecimento sobre
o que permeia e subsidia a gestão e a democracia participativa tanto na
questão de conceitualização, como de políticas já existentes, reflexão e prática,
pois como afirma Freire (1997), “É que a democracia, como sonho, não se faz
com palavras desencarnadas, mas com reflexão e prática”.
Brito, Freire e Gurgel (2011, p.102), na tentativa de definir democracia e
participação afirmam que “democracia e participação são dois termos
inseparáveis, à medida que um conceito remete ao outro. No entanto, essa
reciprocidade nem sempre ocorre na prática educacional”. Isso se dá visto que,
conforme afirma Lück (2010, p.54), “embora a democracia seja irrealizável sem
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participação, é possível observar a ocorrência de participação sem espírito
democrático. Neste caso, o que se teria é um significado limitado e incompleto
de participação”.
Do ponto de vista político, a democracia constitui-se em característica
fundamental de sociedades e grupos centrados na prática dos direitos
humanos por reconhecerem não apenas o direito de as pessoas
usufruírem dos bens e dos serviços produzidos em seu contexto, mas
também, reciprocamente, de seu dever de assumirem
responsabilidade pela produção desses bens e serviços, exercendo
assim sua cidadania. (LÜCK, 2006, p.55).

Refletindo-se nesse viés dos direitos e deveres, estes “são conceitos
que se desdobram e se transformam de forma contínua e recíproca pela
própria prática democrática, que é participativa, aberta, flexível e criativa”
(LÜCK, 2009, p. 70) e, portanto, não são conceitos que representam condições
isoladas e dissociadas.
A mesma autora, supracitada, ainda define a gestão democrática como
“o processo em que se criam condições para que os membros de uma
coletividade não apenas tomem parte, de forma regular e contínua, de suas
decisões mais

importantes,

mas assumam

responsabilidade

por

sua

implementação” (LÜCK, 2006, p.55). Isto quer dizer que democracia vai além
de tomar decisões, pois envolve a construção de um processo que visa
melhorar o todo.
Frisamos então alguns dos principais dispositivos legais que versão
sobre a gestão democrática. A Lei de Diretrizes e Bases, no Art. 3° apresenta
os princípios nos quais devem ser baseados o ensino público.
Do mesmo modo, no Art. 14, fica evidente que os sistemas de ensino
devem definir as normas de gestão democrática do ensino público na educação
básica levando em conta as peculiaridades e em conformidade com os
princípios de: I - participação dos profissionais da educação na elaboração do
projeto pedagógico da escola; II - participação das comunidades escolar e local
em conselhos escolares ou equivalentes. (BRASIL, 1996).
Já na Constituição de 1998, prevê no artigo 206, a democracia
participativa possibilitando o exercício direto do poder, Art. 1°, bem como
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regime de colaboração entre a União Distrito Federal, Estados e Municípios,
previstas no Art. 211.
Apoiando-se nos pressupostos de Gadotti e Romão (2001, p.16),
A participação possibilita à população um aprofundamento do seu
grau de organização e uma melhor compreensão do Estado, influindo
de maneira mais efetiva no seu funcionamento. Em relação à escola,
ela contribui para a democratização das relações de poder no seu
interior e, consequentemente, para a melhoria da qualidade do
ensino. Todos os segmentos da comunidade podem compreender
melhor o funcionamento da escola conhecer com mais profundidade
todos os que estudam e trabalham, intensificar seu envolvimento com
ela e, assim, acompanhar melhor a educação ali oferecida.

O fundamento da gestão democrática pressupõe, segundo Lück (2000,
p.27),
[...] a idéia de participação, isto é, do trabalho associado de pessoas,
analisando situações, decidindo sobre o seu encaminhamento e
agindo sobre elas, em conjunto. Desse trabalho compartilhado,
orientado por uma vontade coletiva, cria-se um processo de
construção de uma escola competente compromissada com a
sociedade.

Entretanto, como ressalta Lück (2010) os dirigentes das escolas afirmam
que os próprios professores não participam da gestão escolar porque o
currículo não dá espaço para que estes possam participar, todavia quando lhes
é dado espaço, os professores acabam por não participarem igual.
É importante ressaltar também que há a necessidade de “ruptura” na
cultura estabelecida e já naturalizada sobre a escolarização. Neste sentido,
Corrêa (2000, p.73-74) afirma sobre educação e escolarização que:
O primeiro vem como uma das características importantes que
distinguem o gênero humano a partir da faculdade da memória e da
sua capacidade de construir ferramentas aliadas à vida em
sociedade, na conseqüente mão destes aspectos na construção da
cultura. Deste modo ser humano em sociedade implica estar
envolvido por situações de educação, seja de um indivíduo com
outro; do meio social para com o indivíduo e vice-versa; e ainda, do
indivíduo e ele mesmo com tudo que o cerca: a auto-educação – ou a
leitura que o indivíduo faz do mundo a partir de suas expectativas e
capacidades. [...] A escolarização, por sua vez, é também educação
só que vinculada a objetivos institucionalizados. Almeja-se com ela
um tipo de homem e um tipo de sociedade. A escola funciona dentro
desses objetivos como máquina, aparelho ou dispositivo que pode ser
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acionado pelo centro de decisões de qualquer poder (religioso e/ou
político e/ou econômico) que esteja em vigência, onde se processa a
fabricação desses indivíduos “ideais” e, na lógica desses poderes,
consequentemente, da sociedade.

Desta maneira é de extrema importância que os profissionais da
educação reconheçam a democracia participativa como possível vertente que
pode estar positivamente entrelaçada com a gestão escolar, porém exige-se
que “em primeiro lugar, uma mudança de mentalidade de todos os membros da
comunidade escolar”, Gadotti e Romão (2001), ao passo que compreendam a
relevância da participação de todos para que possamos transpor barreiras e
ampliar os conceitos e práticas acerca da gestão escolar. Segundo
Tragtenberg (1985, p.16)
A possibilidade de desvincular saber de poder, no plano escolar,
reside na criação de estruturas horizontais onde professores, alunos
e funcionários formem uma comunidade real. É um resultado que só
pode provir de muitas lutas, de vitórias setoriais, derrotas, também.
Mas sem dúvida a autogestão da escola pelos trabalhadores da
educação – incluindo os alunos- é a condição de democratização
escolar.

METODOLOGIA
Este estudo possui um caráter qualitativo devido à possibilidade de uma
interpretação mais detalhada dos dados e, como ressalta Minayo (2004), esse
tipo de pesquisa responde a questões muito particulares. Triviños (1987)
destaca que a maioria dos estudos no campo da educação é de natureza
descritiva, com intencionalidade principal de conhecer traços característicos de
determinados assuntos, problemas, desejos de uma população, pois “as
descrições dos fenômenos estão impregnadas dos significados que o ambiente
lhe outorga, e como aquelas são produto de uma visão subjetiva, rejeita toda a
expressão quantitativa, numérica, toda medida” (TRIVIÑOS, 1987, p. 128).
Para alcançar o objetivo proposto neste estudo, foi utilizada a pesquisa
teórica acerca das temáticas da gestão, democracia e participação. Segundo
Barros e Lehfeld (2000, p.78), as pesquisas teóricas são aquelas que têm por
finalidade conhecer ou aprofundar alguns conhecimentos e discussões. Para
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Demo (2000), este tipo de pesquisa é orientada no sentido de reconstruir
teorias, quadros de referência, condições explicativas da realidade, polêmicas
e discussões pertinentes.
DISCUSSÃO
O processo de democracia e gestão está historicamente relacionado, a
interesses políticos/econômicos que determinam e manipulam o modelo a qual
os meios educacionais devem seguir. Esta manipulação vem esboçada nas
formas de organização, normativas, tipos de concepções, enfim em vários
movimentos que caracterizam a funcionalidade do sistema escolar. Desta
maneira os interesses, as normativas estabelecidas e as atitudes dos
indivíduos vão aos poucos desenhando o retrato que “representa” a concepção
que temos sobre a escola.
É com a imagem desta escola, que deveria ser espaço de
desenvolvimento e aprendizagem, entretanto, em sua grande maioria,
configura-se como lugar onde se aprende a executar tarefas, seguir regras etc.,
sustentando-se a afirmação utópica da gestão democrática participativa.
A participação dos professores na reorganização dos ambientes
escolares é fundamental, visto que, estes são os “sujeitos” mais cobrados em
relação à ações de reestruturação e gestão dos ambientes escolares. O
professor convive efetivamente com a contraditoriedade do espaço escolar,
que revela a ambiguidade da função professoral, que estabelece que o
professor é reprodutor e ao mesmo tempo questionador do sistema, quando
reivindica (TRAGTENBERG, 1985).
Como apresentado anteriormente, a participação está prevista na
redação da Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996), entretanto, o que
podemos evidenciar é a simplificação de gestão democrática na redação da
LDB, uma vez que a resume como participação dos professores na elaboração
do projeto político pedagógico da escola e participação da comunidade escolar
em conselhos escolares.
Podemos evidenciar também que, na maioria das vezes, os professores
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buscam homogeneizar e organizar a escola de maneira sistemática de modo
que problemas do cotidiano não possam influenciar no funcionamento desta.
Pois o fato de abster-se do compromisso de relacionar-se com os demais
indivíduos que constituem a escola, garantem, de certa maneira, um “conforto”,
já que não será necessário se desacomodar/envolver com problemas que
fogem de sua “competência”.
Esta

situação

se

torna

comum,

na

maioria

das

escolas

da

contemporaneidade, e corrobora para a não efetivação da reestruturação do
ambiente escolar que permanece na vigente tendência burocrática e
centralizadora da cultura organizacional escolar (LÜCK, 2010). Esse fator é
como se fosse um ciclo vicioso em que a sociedade muda, porém a escola não
evolui (BAUMAN, 2001), já que, na maioria das vezes, está “fechando os olhos”
para os sintomas de desgaste organizacional.
Essa simplificação ocorre, muitas vezes, porque há certa confusão no
significado de participação e, de acordo com Lück (2010) essa falta de clareza
no significado de participação se dá tanto por parte dos professores ou pais,
quanto dos próprios dirigentes da escola.
Nesse sentido, Lück (2010) ainda ressalta que a participação dos pais se
limita a buscar os boletins ou para tratar de questões mais periféricas
relacionadas à escola e que, a própria direção da escola acredita que a
presença dos pais de alunos “problemas” são os que mais precisam vir a
escola, assim, ratificando a questão do pouco conhecimento acerca do
significado de participação.
Essa perspectiva anterior requer do próprio gestor a necessidade de
superar ideias ultrapassadas, bem como a responsabilidade de promover
espaço para que todos participem do processo de gestão da escola. Ao mesmo
tempo, isso irá requerer grande capacidade e o “desenvolvimento de
conhecimentos, habilidades e atitudes específicos” (LÜCK, 2010, p. 78) das
pessoas envolvidas nesse processo.
Podemos considerar essa falta de esclarecimento e de atualização dos
conhecimentos como um dos principais obstáculos para a não efetivação da
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gestão democrática. Isto porque temos dificuldades de conviver com a
constante transformação dos indivíduos, ou seja, não consideramos o fato de
que é preciso reciclarmos nossas percepções/convicções conforme a evolução
da sociedade. Por esses motivos é que não nos cabe, promover as mesmas
práticas interiorizadas, a qual possuem “verdades” petrificadas/perpetuadas
contribuindo para o modelo de organização fracassado e antiquado.
Esse aspecto que grande parte das vezes contrapõe-se a esta mudança,
é a ideia de fracasso que permeia essas práticas, uma vez que essas
mudanças apresentam resultados lentamente. Então, como ressaltado acima,
Lück (2010) também concorda que as mudanças geram desestabilização e
desacomodação, o que acaba dificultando a instauração de novas práticas
participativas, principalmente porque há grande resistência à mudanças nos
contextos educativos.
Para acontecer a mudança educacional, se faz necessário que as
pessoas que compõem a escola estejam em constante transformação, tanto na
reformulação da estrutura organizacional como nas atividades proativas em
sala de aula e com a comunidade escolar. Esta tarefa não é fácil e recai como
obrigação somente dos professores, o que por vez, possui uma parcela de
autenticidade visto que o professor é o profissional que estuda, pesquisa e se
mune de conhecimento para enriquecer sua prática e estabelecer diálogo com
todos os participantes do meio escolar.
Entretanto, muito se discute e se “cobra” dos professores e dirigentes
por não conseguirem realizar esta reestruturação em benefício da gestão
democrática. Esquecemos de olhar para trás a fim de visualizar onde está a
raiz desses problemas e dificuldades. Afirmamos, apoiados em Lück (2010)
que, grande parte disso estaria resolvido caso todos os envolvidos no contexto
escolar tivessem formação para participar efetivamente da gestão escolar.
Referindo-se aos aspectos formativos, recaímos sobre a formação inicial
que, na maioria das vezes não consegue proporcionar aos futuros professores
subsídios suficientes para serem futuros gestores e na dimensão da
participação ativa desse no ambiente escolar em seu cotidiano.
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Ao mesmo tempo, nos remontamos a essa possibilidade, o que parece
ter um longo caminho a ser percorrido para melhorar a formação inicial, já que
ainda possuímos, em grande parte, uma formação fragmentada, com conceitos
e conteúdos trabalhados como se estivessem guardados em “gavetas”. Do
mesmo modo, já que há esta falha na formação inicial, deveria proporcionar um
aumento dos esforços para o maior acesso dos profissionais da educação na
formação continuada o que, por vez, pode colaborar para o melhor
entendimento e preparo desses profissionais.
É importante frisarmos que propor educação democrática não é nada
fácil, visto que temos uma concepção talvez um pouco distorcida ou ainda de
senso comum sobre a democracia participativa. Então, é preciso muito estudo
não só sobre o que é a democracia, mas também sobre a cotidianidade desse
ambiente de ensino.
Nesse sentido, Lück (2009) ressalta que o conceito de cotidiano escolar
tem grande importância para evidenciar a escola em sua essência, bem como
para conhecer suas necessidades para constituir-se de um ambiente propício
de promoção da aprendizagem e formação necessária para que os alunos
desenvolvam competências que os permitam acompanhar a globalização.
Entretanto, na maioria das vezes, esse cotidiano, permanece desvalorizado,
uma vez que, “quando se fala em melhorar a escola, busca-se uma estratégia
ou alternativa que desconsidera o cotidiano escolar” (LÜCK, 2009, p. 128), isto
é, desconsidera-se o cotidiano, o qual é elemento essencial para se conhecer a
escola. Neste sentido Gadotti e Romão (2001, p.47) afirmam que
A luta pela autonomia da escola insere-se numa luta pela
autonomia o seio da própria sociedade. Portanto, é uma luta
dentro do instituído, contra o instituído, para instituir outra
coisa. A eficácia dessa luta depende muito da ousadia da
escola em experimentar o novo e não apenas pensa-lo. Mas
para isso, é preciso percorre um longo caminho de construção
da confiança na escola, na capacidade de ele resolver por ela
mesma e de autogovernar-se.

Por esses e outros motivos se faz importante propor aos professores,
reflexão, e futuramente uma reciclagem, sobre a participação democrática nos
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meios escolares. Tendo em vista o conhecimento dos valores, sobre as ações,
conceitos e informações que concedem nos meios educacionais, para assim
promover ao seu “público” desenvolvimento/crescimento em todas as suas
capacidades.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A determinação da gestão democrática participativa depende também de
vários desafios como, conhecimento/entendimento específicos sobre essas
esferas,

vontade/intuito

de

mudança

e

coragem

para

reconstruir/renovar/reciclar uma nova postura frente a organização escolar
entre outras atitudes. Por esse motivo podemos afirmar que a gestão
democrática participativa não possui um fim e sim estará sempre em constante
metamorfismo.
Compreendemos que considerar essas vertentes não é nada fácil, visto
que muitas vezes temos que lutar contra o que já é estabelecido como
verdade, bem como requer uma reconstituição permanente de nossas
concepções. Essa movimentação se torna uma atribuição muito intensa, pois
perpassa os primórdios da profissão docente, necessitando a constante
reflexão sobre a nossa contribuição enquanto indivíduo ativo das tomadas de
decisões sociais.
Neste sentido ao professor, que também é um integrante da sociedade,
sugere-se que ao refletir sobre sua prática educacional considere o retrato
social, conjecturando sempre sobre seus processos de construção profissional
reformulando suas concepções, seu pensar e agir frente a valores e opiniões.
Pois todas essas atitudes refletiram no tipo de profissional, bem como na
relação com seu ambiente de trabalho seus educandos e comunidade escolar.
É

de

total

importância

que

o

professor

esteja

em

constante

transformação, pois a partir das várias atribuições, dentro da escola, tornam-se
os agentes criativos e inovadores nas atividades pedagógicos-didáticas,
curriculares e organizacionais, para a transformação da escola e do sistema
escolar (LIBÂNEO, 2012). Assim, percebe-se mais uma vez, a importância de
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uma formação continuada sólida que vise contribuir para os processos
formativos dos profissionais da educação.
O conhecimento de formação é válido no sentido de permitir que o
professor possa intermediar o diálogo com todas as partes constituintes do
ambiente escolar. É importante que os educadores tenham consciência de sua
prática e saibam a serviço de que projeto de sociedade ela está, isso quer
dizer, que não é somente papel do professor tomar as decisões e ser o
portador da efetivação da democracia participativa, e sim de todos os
profissionais na tentativa de estabelecer atribuições/responsabilidades e
participação de todos os indivíduos em prol de uma gestão democrática que
deve ser direto e dever de todos.
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RESUMO
O presente artigo trata de uma experiência vivenciada no processo de
credenciamento institucional para a Modalidade em Educação a Distância.
Como previsto na Lei 9.394/96, artigo 80, § 1, a educação a distância (EAD) só
pode ser ofertada por instituições devidamente credenciadas para este fim.
Cumprindo essa Lei, o Centro Universitário Franciscano solicitou
credenciamento em EAD em 2014, e no momento, aguarda a finalização desse
processo. Entre 2015 e 2017, a instituição recebeu as comissões de
avaliadores do Ministério da Educação e teve autorizado o Curso Superior de
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos e credenciados seus polos. No
entanto, ainda não oferta cursos de graduação e especialização a distância,
pois aguarda publicação da portaria de seu credenciamento no Diário Oficial da
União. Neste relato de experiência, o objetivo é compartilhar as experiências
institucionais para a organização dos polos presenciais, a gestão das equipes e
a elaboração de cursos de graduação e de especialização. Embora,
oficialmente, o credenciamento tenha iniciado em 2014, desde a década de
1990, o Centro Universitário Franciscano tem promovido o uso das tecnologias
digitais educacionais, em apoio à modalidade presencial. Entre as principais
experiências estão a participação no projeto RIVED, a implementação do
espaço virtual de aprendizagem Mais Unifra, a formação e capacitação de
professores para o uso das tecnologias educacionais e a utilização do
Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle. Apesar do credenciamento
institucional ainda estar em andamento, os resultados obtidos até o momento
são de excelência, dado que os conceitos alcançados nas avaliações das
comissões do INEP/MEC estão entre 4 e 5, em uma escala de 1 a 5.
Palavras-chaves: Educação Superior. Educação a Distância. Credenciamento
Institucional.
INTRODUÇÃO
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O Centro Universitário Franciscano, localizado na cidade de Santa
Maria, no estado do Rio Grande do Sul, é uma Instituição de Ensino Superior
(IES) comunitária e filantrópica, de direito privado e sem fins lucrativos. É
mantida pela Sociedade Caritativa e Literária São Francisco de Assis, Zona
Norte (SCALIFRA-ZN). Iniciou suas atividades em 1955, com cursos de
licenciatura, através da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Imaculada
Conceição. No mesmo ano, também foi criada a Faculdade de Enfermagem
Nossa Senhora Medianeira, que ofertava cursos de enfermagem nos níveis
superior e técnico de nível médio e auxiliar (UNIFRA, 2016).
Em 1995, ocorreu a unificação das duas faculdades, formando as
Faculdades Franciscanas (FAFRA), que deram origem ao Centro Universitário
Franciscano, em 1998. Atualmente, a IES oferta trinta e quatro cursos de
graduação, cinco programas de mestrado e dois de doutorado.
Em 2014, a Instituição iniciou seu credenciamento em Educação a
Distância (EAD), junto ao Ministério da Educação (MEC). Entre 2015 e 2017
ocorreram as visitas das comissões de avaliação do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP)/MEC e em 2017, a IES aguarda a
finalização

desse

credenciamento

processo,

em

EAD,

a

partir

da

publicação

no

Diário

Oficial

da

da

União.

portaria
Após

do
esse

credenciamento será ofertado o Curso Superior de Tecnologia em Gestão de
Recursos Humanos, além de especializações lato sensu.
Este relato de experiência tem por objetivo descrever o histórico de
implementação e organização dos polos presenciais, a gestão e a capacitação
das equipes atuantes nesse processo, bem como a elaboração do primeiro
curso de graduação, que será ofertado na modalidade EAD. Para alcançar
estes objetivos, será utilizada análise documental, a partir de documentos
institucionais como Plano de Desenvolvimento Institucional e Projeto
Pedagógico, atas de reuniões, além da legislação pertinente a modalidade de
Educação a Distância.
A seção dois demonstra como ocorreu a gestão do planejamento
institucional para a Educação a Distância e a seção 3, descreve a gestão das
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formações das equipes multidisciplinares que atuaram nesse processo, bem
como as visitas das comissões de avaliação do Ministério da Educação.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
CREDENCIAMENTO

EM

EAD

NO

CENTRO

UNIVERSITÁRIO

FRANCISCANO: PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E ANTECEDENTES
A legislação brasileira define que instituições que desejam ofertar cursos
superiores na modalidade EAD deverão credenciar-se junto à União. Esta
exigência parte da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL,
1996), em seu artigo 80 e foi regulamentada pelo Decreto nº 5.622, de 19 de
dezembro de 2005 (BRASIL, 2005).
Neste contexto, a partir de 2014, o Centro Universitário Franciscano
iniciou junto ao Ministério da Educação, solicitação de credenciamento para a
modalidade EAD. Antes disso, em reuniões com a mantenedora da instituição,
a Sociedade Caritativa e Literária São Francisco de Assis, Zona Norte
(SCALIFRA- ZN), foi decidida a implementação da Rede SCALIFRA de
Educação a Distância, cuja sede seria o Centro Universitário Franciscano e os
polos presenciais seriam compostos por escolas da Rede Franciscana da
Educação Básica.
Assim, a Rede SCALIFRA de EAD será formada por oito polos, nas
cidades de Brasília (DF), Dourados (MS), Guaíra (PR), Pelotas (RS), Santa
Maria (RS), Bagé (RS), Cruz Alta (RS) e Canguçu (RS). Entretanto, a IES já
possuía

experiências

anteriores

com

o

uso

das tecnologias

digitais

educacionais e o pedido de credenciamento para a modalidade caracterizou-se
como uma etapa natural na história da instituição.
A partir da experiência acumulada na cidade de Santa Maria/RS, bem
como dos conceitos obtidos pelos cursos de graduação no âmbito do Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, a IES projetou a
expansão de suas ações por meio de um projeto sustentável e de qualidade,
dado que os polos presenciais têm previsão para funcionamento junto às
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estruturas das escolas mantidas pela SCALIFRA - ZN, mesma mantenedora do
Centro Universitário Franciscano (UNIFRA, 2015).
As ações no âmbito da EAD tiveram início ainda no final da década de
1990, a partir da utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem Teleduc, em
apoio as atividades presenciais nos cursos de graduação. Em 2004, a IES
ingressou no Projeto da Rede Interativa Virtual de Educação (RIVED),
colaborando com a fábrica virtual, através da produção de conteúdos
pedagógicos digitais, como processo de autoria para a produção de objetos de
aprendizagem (UNIFRA, 2015).
A experiência vivenciada no Projeto RIVED, encorajou a equipe após o
término do mesmo pelo governo, para a criação de um espaço virtual próprio,
idealizado com características peculiares aos estudos realizados pelos
professores envolvidos. O Espaço Virtual de Aprendizagem Mais Unifra é
organizado como um repositório de conteúdos digitais e objetos de
aprendizagem,

disponíveis

para

apoio

pedagógico

nas

modalidades

presenciais ou a distância, tanto de professores da IES, como professores
externos, de qualquer nível de ensino. A partir de 2005, a utilização do AVA
Moodle foi institucionalizada como apoio a modalidade presencial, tanto em
cursos de graduação quanto em extensão.
O suporte dado pela Instituição para o uso de tecnologias educacionais
em apoio à modalidade presencial tem por objetivo instrumentalizar o docente
em diferentes estratégias de ensino que deem consistência e atratividade aos
diversos momentos de estudo. Como afirma Nunes (2009, p. 7-8), “as novas
tecnologias da informação e de comunicação, em suas aplicações educativas,
podem gerar condições para um aprendizado mais interativo, através de
caminhos não-lineares, em que o estudante determina seu ritmo, sua
velocidade, seus percursos”.
Em 2011, a organização institucional passou a incluir a Unidade de EAD
a Pró-reitoria de Graduação - PROGRAD. Essa Unidade está constituída pelo
setor pedagógico, setor de produção de conteúdos, setor de tecnologia
educacional e setor de tutoria. Nela, atuam coordenadores para cada setor,
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orientadores pedagógicos e bolsistas. Também, foi criado o Laboratório de
Educomunicação, que visa subsidiar a produção de conteúdos em áudio e
vídeo.
Além disso, em 2013, foi criado o Programa Institucional de Tutoria
(PROINT) que visa à superação de dificuldades de formação básica de
estudantes ingressantes. O PROINT possui dois módulos (Língua Portuguesa
e Matemática), que podem ser cursados concomitantemente, se o aluno
desejar. Em 2014, o programa foi ofertado totalmente a distância,
acompanhado por professores e tutores de cada área (UNIFRA, 2015).
Em síntese, ao destacar essa trajetória, verifica-se que o Centro
Universitário Franciscano já possuía experiências significativas com o uso de
tecnologias educacionais e com ambientes virtuais de aprendizagem. Assim, a
solicitação, junto ao Ministério da Educação, para credenciamento em EAD,
tornou-se uma etapa natural na história institucional, visando expandir suas
atividades, com a mesma qualidade presente na modalidade presencial.
COMPOSIÇÃO

DA EQUIPE GESTORA,

PRESENCIAIS

E

ELABORAÇÃO

DE

ORGANIZAÇÃO DE

PROJETOS

DE

POLOS

CURSOS

DE

GRADUAÇÃO EM EAD
Em 2013, a Reitoria do Centro Universitário Franciscano publicou
portaria com indicação de professores que iriam compor a equipe do
credenciamento institucional para a modalidade EAD. Foram escolhidos
professores das mais diversas áreas do conhecimento, entre elas Pedagogia,
Jornalismo, Ciências Econômicas e Ciência da Computação. O objetivo desta
equipe era realizar a gestão do processo de credenciamento, desde o
planejamento e organização dos polos presenciais, até a gestão das formações
para o corpo social desses polos e sede, bem como coordenar o processo de
criação do primeiro curso de graduação que seria ofertado na modalidade EAD,
após a finalização do processo de credenciamento.
Após analisar o setor educacional e as tendências na área, a equipe
gestora optou por elaborar o curso de Pedagogia e o Curso Superior de
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Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos (CSTGRH). Paralelamente,
parte da equipe gestora visitou todos os polos, realizando levantamento das
necessidades de investimento nas escolas franciscanas. Após as visitas, a Próreitoria de Administração realizou os investimentos solicitados.
Portanto, o trabalho para a implementação institucional da modalidade
EAD deu-se, concomitantemente, nos polos e na sede. Ao escolher os
primeiros dois cursos que seriam ofertados na modalidade EAD, a equipe
gestora convidou docentes para elaboração dos projetos pedagógicos.
Professores do curso de Pedagogia presencial atuaram para a criação do
projeto do mesmo curso em EAD. Já para a elaboração do curso de Gestão em
Recursos

Humanos

foi

necessária

a

composição

de

uma

equipe

multidisciplinar. Foram convidados professores dos cursos de Administração,
Ciências Contábeis e Ciências Econômicas para a elaboração desse projeto. A
parceria das diferentes áreas na elaboração dos projetos criou uma equipe
multiprofissional que em momentos trabalhavam independentes e em outros
interligavam-se para a realização de reflexões pedagógicas acerca dos projetos
de cursos.
Após a finalização do projeto pedagógico de ambos os cursos, optou-se
por ofertar somente o curso de Gestão em Recursos Humanos, tão logo ocorra
a finalização do credenciamento em EAD, enquanto o curso de Pedagogia
ainda é produzido pelos professores responsáveis. Portanto, para fins de
credenciamento institucional em EAD, somente o curso de Gestão em
Recursos Humanos foi avaliado pela comissão do INEP/MEC.
Dada a organização da Unidade de EAD, os docentes conteudistas
foram assessorados em seu planejamento didático pelos orientadores
pedagógicos. À medida que o planejamento dos professores também abrangia
a construção de objetos de aprendizagem, os mesmos eram enviados para o
setor de produção, que junto com o docente, efetuava a construção do material
solicitado.
Dentre os diferenciais do CSTGRH da IES pode-se elencar os módulos
e conteúdos construídos de forma inter-relacionada, a partir dos diversos temas
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desenvolvidos no curso - estágio curricular, realização de trabalho final de
graduação e disponibilidade de cursar atividades curriculares complementares.
A construção do CSTGRH em módulos inter-relacionados é um
importante diferencial da IES, tendo em vista que um curso a distância não
pode ser elaborado a partir de uma mera transposição da modalidade
presencial para EAD. Como afirma Kenski (2013, p. 70) investimentos são
realizados em instituições do educação superior, no entanto, “[...] o avanço
tecnológico não foi articulado com mudanças estruturais no processo de
ensino, nas propostas curriculares e na formação de professores universitários
para a nova realidade educacional”. Tendo em vista este cenário, os docentes
do curso citado, realizaram inovações curriculares ao trabalhar os conteúdos
em módulos temáticos e inter-relacionados, utilizando-se da aprendizagem
baseada em problemas.
Entre os diferenciais da IES, pode-se destacar os polos presenciais, que
por serem escolas de educação básica da mesma mantenedora, compartilham
os mesmos princípios filosóficos e administrativos, a excelente infraestrutura
física e tecnológica e o corpo social altamente qualificado, dando-se ênfase
para os tutores a distância, que são professores do Centro Universitário
Franciscano, com pós-graduação em suas áreas de atuação.
Na seção 3 será descrito como ocorreram as capacitações das equipes
atuantes nesse projeto, as visitas das comissões de avaliação do INEP/MEC e
as

perspectivas

institucionais

após

a

finalização

do

processo

de

credenciamento em EAD.
FORMAÇÃO DAS EQUIPES, VISITAS DAS COMISSÕES DO MINISTÉRIO
DA EDUCAÇÃO E PERSPECTIVAS INSTITUCIONAIS
Credenciar uma instituição para a modalidade de EAD é um processo
complexo e desafiador. É preciso investimentos em infraestrutura física e
tecnológica, tanto nos polos, quando na sede. Além disso, é preciso selecionar
e contratar servidores técnico-administrativos (quando necessários) e capacitar
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toda a equipe para atuar na nova modalidade. No Centro Universitário
Franciscano não foi diferente.
Em 2011, a Unidade de Educação a Distância foi criada após alterações
no organograma institucional, mas o processo de credenciamento da EAD foi
iniciado em 2013 e protocolado no e-MEC, em 2014. Enquanto isto, a Unidade
foi responsável pela gestão do processo de credenciamento, juntamente com a
equipe designada pela Reitoria.
Além disso, desde 2010, a partir do projeto Mais Unifra, docentes e
técnicos administrativos atuavam na produção de conteúdos e objetos de
aprendizagem solicitados pelos cursos de graduação e programas de pósgraduação da IES. Este grupo, a partir de 2011, passou a responder, no que se
refere as demandas do Mais Unifra, diretamente à Unidade de EAD. Como já
mencionado, organizou-se a Unidade em setores pedagógico, de produção de
conteúdos, de tutoria e de tecnologia educacional, agregando-se docentes e
técnicos administrativos para desenvolverem o trabalho referente a assessoria
pedagógica e produção de conteúdos.
A

assessoria

pedagógica

consistia

em

atender

as

demandas

provenientes dos professores conteudistas participantes da elaboração dos
cursos de Pedagogia e CSTGRH. Para o pleno desenvolvimento desse
trabalho se fez necessário organizar formações para os mais diversos
profissionais envolvidos na EAD da instituição. Era preciso, portanto, capacitar
professores conteudistas, tutores presenciais e a distância, secretárias,
bibliotecárias e coordenadores de polo.
Conforme Machado, Longhi e Behar (2013, p. 57), na Educação a
Distância o uso de tecnologias digitais é imprescindível e por isto, os
envolvidos na EAD (incluindo os estudantes) devem possuir competências
pertinentes ao domínio tecnológico. De acordo com as autoras, as
competências elencadas neste domínio são:
• letramento digital, que se refere à criticidade da informação e ao
uso das tecnologias digitais;
• cooperação potencializada pela interação social que ocorre,
principalmente, em ambientes virtuais de aprendizagem (AVA);
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• presença social no modo como o sujeito da EAD se percebe
imerso na virtualidade;
• autonomia na tomada de decisões;
• organização do espaço e tempo; e
• comunicação ou modos de se expressar por meio das tecnologias.

Dadas as competências elencadas, percebe-se a importância das
formações oferecidas pela Instituição. Cabe salientar que desde 2008, a
Instituição investe em formação continuada, que visa fomentar o professor no
uso de tecnologias digitais, por meio do Programa Saberes, que é um
programa de formação continuada institucionalizado. Ao organizar a Unidade
de EAD, a equipe se responsabilizou por operacionalizar as capacitações com
a temática das tecnologias educacionais, no formato presencial, a distância ou
híbrida.
Como forma de organizar e padronizar o trabalho de docentes, tutores e
coordenadores de polo, também foram elaborados mapas de gestão, que
demonstram a dinâmica de papéis e responsabilidades dos atores da EAD.
Além disso, foram produzidos manuais de tutoria, de elaboração de cursos no
AVA e de coordenação de polo de apoio presencial. Foram também produzidos
tutoriais para estudantes e professores, para auxílio em suas atividades na
EAD.
Percebe-se a partir do trabalho realizado, a seriedade e competência
com que a IES vem conduzindo o processo de credenciamento em EAD e a
futura oferta de cursos nessa modalidade. Como afirma Behar (2009), mesmo
que a EAD possa ser estabelecida tendo por base diversos modelos
pedagógicos, é preciso ressaltar que a mesma é educação, não constituindo-se
apenas em um sistema tecnológico ou um meio de comunicação.
A partir de 2015, a IES recebeu as primeiras comissões de avaliação. A
primeira avaliação se deu no âmbito do CSTGRH e logo em seguida, o Colégio
Franciscano Espírito Santo, em Bagé/RS, também recebeu a visita dos
avaliadores.

Os resultados obtidos nas avaliações foram excelentes,

demonstrando a seriedade com que o Centro Universitário Franciscano
enfrentará o desafio de ofertar cursos superiores na modalidade EAD. A partir
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de 2016, a Pró-reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão solicitou à
Unidade de EAD, o planejamento e elaboração de cursos de especialização
lato sensu, norteada pelo Plano de Desenvolvimento Institucional vigente.
Em 2017, a Unidade de EAD continua planejando e produzindo novos
cursos de especialização, para que, após findado o credenciamento
institucional em EAD, haja a oferta desses cursos. As perspectivas
institucionais dizem respeito a oferta de diversos cursos de graduação e de
especialização lato sensu, nas mais diversas áreas, assim que o processo de
credenciamento institucional for concluído.
Em síntese, a Instituição tem trabalhado para ofertar cursos em EAD,
que tenham a mesma qualidade que permeia o ensino presencial da IES.
Sabe-se que a EAD pode estender as atividades institucionais para além do
Rio Grande do Sul, mas também tem o poder de transformar a vida das
pessoas. Por isto, a Rede SCALIFRA de EAD primará por oferecer cursos de
excelência e que promovam o desenvolvimento das regiões contempladas com
os polos presenciais do Centro Universitário Franciscano.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Gestores, docentes e técnico-administrativos do Centro Universitário
Franciscano e de seus polos presenciais aguardam ansiosamente o
encerramento do credenciamento institucional em EAD. Tudo está pronto para
a oferta do primeiro curso de graduação em EAD. Também, as especializações
lato sensu estão sendo planejadas e elaboradas para serem ofertadas, após a
finalização desse processo.
Ao mesmo tempo, cada vez, mais professores têm se capacitado nas
diversas oficinas ofertadas pela Unidade de EAD, seja por motivação ao
tomarem conhecimento dos conceitos obtidos pela IES ou pela emergência do
uso adequado das tecnologias educacionais.
Desta forma, o Centro Universitário Franciscano está preparado para ser
protagonista nas transformações educacionais do século XXI, promovidas pelo
uso das tecnologias digitais e (re)significações de metodologias de ensino. Isto
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ocorreu, pois a instituição acredita que educar pessoas pode transformar o
mundo, dado que a educação é, sem dúvida, um dos grandes promotores do
desenvolvimento.
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RESUMO
Este artigo busca investigar o papel de destaque assumido pela avaliação dentro da política de
Educação Superior brasileira. Para tanto, delineia-se um breve histórico da Educação Superior
nacional, contextualizando, especialmente o período de democratização dos anos 1980,
cotejado com os ideais do projeto capitalista, os quais avançavam no final do século XX, tendo
como mola propulsora a competitividade, a partir das motivações dos governos centrais à
época, sobretudo, na gestão de Fernando Henrique Cardoso (FHC). Com base na concepção
teórico-metodológica de Stephen Ball (2009), a qual propõe uma posição crítica e
comprometida com questões de justiça e democracia educacional no âmbito das políticas
educacionais, estudam-se os movimentos de produção e efetivação da Avaliação na Educação
Superior, apresentando-se a avaliação do Ensino Superior estruturada pelo governo FHC, o
Exame Nacional de Cursos (ENC), popularmente conhecido por Provão; e depois, o processo,
emergido a partir dos anos 2000, dirigido a um Sistema Nacional do Ensino Superior - SINAES,
Lei nº 10.861/2004, em contraposição ao modelo instituído pelo Provão que se apresentava
aos moldes mercantis, na medida em que favorecia o ranqueamento entre cursos e
Instituições, e pouco contribuía para a ampliação da qualidade do sistema. As análises do
estudo demonstram que o SINAES tem-se mostrado mais como uma continuidade do que
como ruptura do modelo configurado através do Provão: competitividade e ranqueamento, e
uma série de princípios característicos do projeto capitalista contemporâneo. Neste sentido,
evidenciam-se a manutenção de uma política voltada à aferição de índices para medir a
qualidade da educação do Ensino Superior que não expressa um projeto de educação pública
socialmente referenciada.
Palavras-chave: Avaliação. Ensino Superior. Provão. SINAES
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competitividade tem incitado estratégias a partir de uma lógica neoliberal que
visa reconfigurar a função político-social do Estado (PERONI, 2010). Esse
contexto vem gerando, conforme Ball (2001), a eclosão de um “novo paradigma
de governo educacional” caracterizado por uma concepção única centrada na
competitividade global, a qual inclina o Estado a um papel regulador e avaliador
ao invés de provedor e executor social, e esvazia políticas públicas específicas
no âmbito de cada Nação.
José Dias Sobrinho (2008) aponta que a educação, por se tratar de um
fenômeno humano e social, é atravessada por contradições e conflitos,
sobretudo, dentro do quadro econômico capitalista em ascensão desde o final
do século XX. Nesse sentido, observa-se um processo de expansão do sistema
de educação superior, inclusive no Brasil, interpelado por mudanças
qualitativas dentro de um movimento mais amplo, no qual o Ensino Superior é
exposto a assumir um papel não de produtor de conhecimento universal e de
formação social, mas de formação dos novos tipos de trabalhadores para
hegemonizar a forma societária mercantil (DIAS SOBRINHO, 2008).
Não obstante, Dias Sobrinho (2010) destaca o papel assumido pela
avaliação na Educação Superior, inclusive no Brasil, enquanto ferramenta
essencial na implementação de uma reforma tanto para informar o mercado de
trabalho a respeito da qualidade e do tipo de capacitação profissional oferecido
quanto para indicar às Instituições de Educação Superior (IES) a condição de
adequação às exigências econômicas. Isso porque, a avaliação tem a
capacidade de impulsionar mudanças nos currículos, nas metodologias de
ensino, nos conceitos e práticas de formação, na gestão, nas estruturas de
poder, nos modelos institucionais, nas configurações do sistema educativo, nas
políticas e prioridades da pesquisa, e ainda nas noções de pertinência e
responsabilidade social, com reflexos que atingem para além da educação
propriamente dita, a sociedade em geral, no presente e no futuro.
A partir deste contexto, o presente trabalho tem como objetivo
contextualizar as políticas de avaliação do Ensino Superior implementadas a
partir de 1996 no Brasil. Neste sentido, busca articular o desenvolvimento
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dessas políticas – desde a implementação do Exame Nacional de Curso
(ENC), conhecido como Provão, até o atual Sistema Nacional de Avaliação do
Ensino Superior (SINAES) - analisando e relacionando-as a questões ligadas à
manutenção da lógica do mercado, impulsionadas de forma decisiva através de
ferramentas de avaliação.
METODOLOGIA
Ancora-se na linha teórico-metodológica de Stephen Ball (2009), o qual
se posiciona criticamente e está comprometido com questões de justiça e
democracia social no âmbito das políticas educacionais. Ball (2009)
compreende a política educacional, como um campo complexo, não estático,
linear, e nem neutro, envolto por disputas, embates e interesses que a
engendram tanto um sentido de produtor como de produto de determinadas
orientações, que nem sempre são claramente identificáveis. Com base neste
modelo investigativo e tendo como foco questões de democracia e justiça
social, realizou-se um estudo sobre o papel de destaque assumido pela
avaliação no Ensino Superior no Brasil centrando-se no exame dos
movimentos de poder e interesses no liame das políticas brasileiras para este
nível.
AS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E AVALIAÇÃO NO BRASIL
Segundo Dourado (2008), a história das políticas de Educação Superior
no Brasil se apresenta interpelada por influências, atores, interesses e
prioridades de diferentes tipos e concepções, no envolto de um cenário de
fortes interpenetrações entre esfera pública e privada em um Estado
caracterizado por uma acentuada desigualdade social.
A institucionalização da Educação Superior, tendo por norte a
organização acadêmica como Universidade é recente no Brasil; data de 1920.
Assim, ao mesmo tempo em que os anos 1930 consolidaram Universidades no
âmbito nacional, estas foram impressas por um governo centralizador e
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constituíram-se a partir de diretrizes ideológicas marcadas por autoritarismo,
refletindo a política instituída pelo Estado Novo de 1930 a 1945. Com o
processo de redemocratização do Estado Brasileiro, inaugurado pela
Constituição Federal de 1946, houve novos avanços institucionais e
prerrogativas universitárias. Contudo, a tomada de poder ditatorial, nos anos
1960, ruiu muitas conquistas democráticas. Somente no final de 1970 a
movimentação social em prol das liberdades democráticas ganhou força até
que em 1998, o ato constitucional sentenciou o Estado Nacional de
Democrático de Direito que permanece ainda hoje no país.
Em que pese a Constituição Federal, de 1988, no Artigo 207, legitimar
um conjunto de dispositivos educacionais, tais como: gratuidade no ensino
público em todos os níveis, autonomia universitária, indissociabilidade entre
ensino,

pesquisa

e

extensão

na

educação

superior,

entre

outros,

regulamentados por Leis, decretos e portarias específicas, a organização
acadêmica da educação superior no Brasil passa a vivenciar, na década de
1990, um claro processo expansionista com a criação de novos cursos e
instituições de natureza privada mercantil, articuladamente à intensificação da
privatização da educação pública, como produto de mudanças introduzidas nas
políticas e na forma de gestão pública junto à reforma do Estado encadeada
pelo governo Fernando Henrique Cardoso (FHC, Gestão 1995-1998; Reeleição
1999-2002) a partir de 1995 (DOURADO, 2008). Segundo Cury (1997), este
movimento imprimiu alterações significativas na educação nacional como um
todo, induzidas por um ideário neoliberal de redução do Estado como provedor
social, e contextualizadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBEN), em 1996, a partir de elementos de descentralização e flexibilização
estatal, ao passo da evocação de novos modos de controle e padronização
pautados por sistemas avaliativos estandardizados no lugar da construção de
um Sistema Nacional de Educação.
A eleição do governo Lula da Silva (Gestão 2003-2006; Reeleição 20072010) gerou uma forte expectativa de mudanças sociais, particularmente, na
arena educacional. Este plano de Governo comprometeu-se com a Educação
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Superior pública do país, sobretudo, com relação à especificidade da política
de avaliação. Desta forma, de acordo com Dias Sobrinho (2010), os
movimentos populares passaram a exigir uma postura de responsabilização do
Estado na provisão e garantia de qualidade educacional, o que contornava uma
política de avaliação constituída por múltiplos instrumentos, os quais dessem
conta da complexidade da Educação Superior nacional e se direcionassem a
uma formação integral de cidadãos-profissionais e a uma sociedade
democrática, orientando-se, basilarmente, pelo princípio da educação como um
bem e direito humano-social e de dever do Estado.
Para a execução de uma Educação Superior pública e socialmente
referenciada, tendo em vista concretizar um paradigma de avaliação muito
além de mera conformação a dados numéricos como sinais de qualidade, tal
qual o ranking do Provão impulsionava até então, levaram-se em conta,
principalmente, duas aspirações centrais: a participação democrática; e a
construção de um sistema de avaliação (DIAS SOBRINHO, 2008). Como
nortes pedagógicos afixaram-se princípios e compromissos, em consonância a
ideia de sistema, superando a fragmentação de instrumentos e procedimentos;
de globalidade, como o trato de todas as dimensões institucionais e educativas
integradamente; o respeito à identidade e à diversidade institucional,
centralizadas em modelos de avaliação institucional interna e externa; a
participação como modo de responsabilidade compartilhada; a interatuação da
avaliação institucional interna e externa; e o movimento de re-regulação pela
comunicação entre comunidade acadêmico-científica e órgãos regulatórios
estatais (DIAS SOBRINHO, 2008).
A fim de contextualizar as políticas de avaliação do Ensino Superior
praticadas a partir de 1996, parte-se do Decreto nº 2.026, lançado em outubro
daquele ano (BRASIL, 1996a) que estabelece os procedimentos para o
processo de avaliação dos cursos e instituições do Ensino Superior em âmbito
nacional. No documento são apresentadas três ferramentas para avaliar esta
modalidade de ensino: a avaliação das condições de oferta, para os cursos, a
avaliação Institucional, para as IES, e o Exame Nacional de Cursos (ENC),
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popularmente conhecido como Provão, para os estudantes. E o Artigo 2º
demarca o caráter dissociado da proposta de avaliação, por estabelecer que os
procedimentos para a avaliação do Ensino Superior são complementares e
independentes de modo que possam “ser conduzidos em momentos diferentes
e fazendo uso de métodos e técnicas apropriados a cada um” (BRASIL,
1996a).
Na prática, a indicação de independência dos procedimentos avaliativos
do Ensino Superior, entretanto, deu margem para que o sistema avaliador do
país, de 1996 a 2003 - fosse fortemente calcado nos resultados obtidos a partir
do Provão. Em relação a este fato, Dias Sobrinho (2010) observa que apesar
da efetivação do Provão ter se constituído como um modelo imposto pelo MEC
sem consulta e sem discussão pública, o exame aos poucos foi se
consolidando como o sinônimo da avaliação do Ensino Superior no país. Neste
sentido, os outros mecanismos de avaliação, institucional e dos cursos,
passaram a ter menor destaque na divulgação oficial, sendo os seus resultados
utilizados mais para efeitos regulatórios do que como itens avaliativos da
educação superior (BARREYRO e ROTHEN, 2006).
Constituído por um exame escrito, de amplitude nacional, aplicado
anualmente a alunos em fase de conclusão de cursos de graduação, a
sistemática do Provão se encontra disposta na Portaria nº 249, de 1996
(BRASIL, 1996b). Segundo destaca o Artigo 2º do referido documento, a
prestação do exame “é condição obrigatória para obtenção do diploma, e os
alunos devem prestá-lo no ano de conclusão do curso, independentemente do
regime de execução curricular” (BRASIL, 1996b). O modelo baseado no Provão
tinha em vista aferir a qualidade de um curso, basicamente pelos resultados
obtidos neste exame, focando habilidades e competências, compreendidas
como necessárias ao mundo globo-competitivo, desconsiderando, contudo,
toda a complexidade que se entende como essencial a um processo de
avaliação educacional (DIAS SOBRINHO, 2010).
Além desse ponto, a política do Provão incidiu, fortemente, na
competição mercadológica entre as IES, que usavam o resultado deste exame
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para promover suas instituições. Dentro desse horizonte, seu uso serviu,
especialmente, como uma “jogada de marketing” utilizada, principalmente, por
universidades privadas, através da instituição da cultura de rankings entre as
universidades. Com isso, para Dias Sobrinho (2010), “o Provão confirmou um
efeito bastante conhecido na literatura da área: cursos cujos concluintes
apresentam os melhores desempenhos em exames são aqueles que recebem
ingressantes em altos níveis econômicos, culturais e intelectuais” (p. 206). E
assim, viu-se o ENC ser “na prática um regulador mercadológico e midiático
porque os resultados das provas aplicadas aos alunos foram utilizados por
deslocamento como notas dos cursos e também por deslocamento como notas
das universidades” (BARREYRO, 2004, p. 41).
Com a eleição de Lula, no final de 2002, a pressão dos movimentos
sociais passou a exigir o cumprimento de compromissos populares afirmados
ao longo da campanha eleitoral. As lutas educacionais da sociedade desde a
Constituição Federal de 1988 pautavam certames atrelados à educação pública
e de qualidade socialmente referenciada, e o Provão, incentivado durante os
governos FHC, era compreendido como oposto a tais interesses. Tão logo Lula
assumiu, em 2003, os movimentos populares passaram a exigir o cumprimento
dos compromissos sociais afirmados ao longo do período de campanha. Ainda
em 2003, o professor Dr. Cristovam Buarque, nomeado para o Ministério da
Educação, passou a enfocar a revisão dos processos de avaliação, o qual já
era “um dos aspectos destacados no Programa do governo da coligação Lula
Presidente” (BARREYRO, 2004, p.42).
Assim, o então ministro da educação nomeou, em 2003, uma Comissão
Especial de Avaliação (CEA)1 “com a finalidade de analisar, oferecer subsídios,
fazer recomendações, propor critérios e estratégias para a reformulação dos
processos e políticas de avaliação da Educação Superior e elaborar a revisão
crítica dos seus instrumentos, metodologias e critérios utilizados” (CEA, 2003,
p.09). Esta comissão apresentou, publicamente, em setembro daquele mesmo
1

A CEA foi designada pelas Portarias do MEC de nº 11 e nº 19, ambas de 2003; e instalada
pelo Ministro da Educação, Cristovam Buarque em 29 de abril de 2003 (BRASIL, 2009).
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ano, após 04 meses de trabalho, a proposta do Sistema Nacional de Educação
(SINAES).
A proposta de avaliação elaborada pela CEA, como ressaltam Barreyro
e Rothen (2006), enfatiza a preocupação com a tomada de consciência sobre a
instituição, obtida através da participação coletiva durante o processo,
incutindo-lhe, assim, um caráter formativo de aperfeiçoamento individual e
institucional. Nela,
O processo estaria centrado na auto-avaliação, realizada no interior
das instituições, com subcomissões internas que avaliariam os
diferentes cursos. Outros dados para a avaliação seriam advindos de
um exame do Processo de Avaliação Integrado do Desenvolvimento
Educacional e da Inovação da Área (PAIDEIA1), aplicado a uma
amostra de alunos de segundo e do último ano das instituições, com
o intuito de analisar os processos educativos em cada área de
conhecimento, além de informações estatísticas coletadas
regularmente pelo MEC. A auto-avaliação seria completada com um
momento de avaliação externa realizada pelos membros da
comunidade acadêmica e científica, por meio de visitas in loco, com o
objetivo de contrastar as informações provindas do relatório de autoavaliação institucional. O relatório final, derivado das variadas
instâncias, seria remetido ao órgão encarregado da avaliação, criado
para tal fim: a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior
(CONAES) (BARREYRO e ROTHEN, 2006, p. 960-961).

Contudo, esta proposta, apresentada pela CEA, desencadeou um
debate entre os defensores de uma avaliação mais “objetiva” como a do
Provão, e aqueles que acreditavam na importância de uma avaliação das
universidades mais abrangente e que considerasse vários aspectos. Em
entrevista ao Jornal Estado de São Paulo, concedida em setembro de 2003,
buscando se posicionar de forma a atender as expectativas dos dois grupos em
disputa, o Ministro ponderou: “Duas coisas ficaram meio patológicas: uma é
achar que o método de avaliação (o Provão) é perfeito e outra é achar que uma

“Consiste em um exame dirigido aos educandos, não em seu universo na instituição como fez
o Provão, mas por amostragem, aplicado no final do primeiro ano e no final do curso, 04
(quatro) grades áreas: ciências humanas, exatas, tecnológicas e biológicas e da saúde, e
abordando não só conteúdos específicos do curso, mas também outros conhecimentos
próprios da formação universitária” (LIMA, 2005, p. 90).
1
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proposta feita por uma comissão, pela qual eu tenho o maior respeito, já é o
documento que vai substituir a avaliação anterior” (BARREYRO e ROTHEN,
2006, p 961).
Neste discurso, a posição do ministro Buarque colocou em suspenso a
essência dos propósitos de instituir um Sistema de Avaliação, para além da
forma padronizada do Provão, que seguia os padrões de uma avaliação
externa e em larga escala. Um tempo mais tarde, no dia 02 de dezembro de
2003, ao encaminhar para a Câmara a proposta de avaliação denominada
Sistema Nacional de Avaliação e Progresso do Ensino Superior (SINAPES)1, o
ministro Buarque ratificou o posicionamento do governo no sentido de instituir
uma política de avaliação do ensino superior de cunho mais regulatório.
O SINAPES manteve alguns dos conceitos bases do SINAES, mas
transformou-os em um instrumento de avaliação somativo – voltado ao
ranqueamento

das

instituições

–

via

a

criação

de

um

Índice

de

Desenvolvimento do Ensino Superior (IDES) -, descaracterizando, assim, o
objetivo central do SINAES – de instituir uma avaliação formativa. O IDES,
criado para “medir” a qualidade do ensino superior constituía-se de 04 pilares:
1. A avaliação do ensino (medido através das características e
produtividade do corpo docente) 2. A avaliação da aprendizagem
(apresentada como uma evolução do Provão, mas com as
características do Paidéia) 3. A avaliação da capacidade institucional
(que estaria centrada na infra-estrutura) 4. A avaliação da
responsabilidade social (que destacava as atividades de extensão
universitária) (BARREYRO, 2004, p. 46).

A proposta de Buarque, aprovada pela Medida Provisória nº 147 de 15
de dezembro de 2003, teve seu processo interrompido na troca ministerial que
aconteceu em 23 de janeiro de 2004, com a posse Tarso Genro. Genro
trabalhou na criação do SINAES, apoiando-se na proposta do SINAPES de
Buarque e resgatando aspectos da formação original do SINAES elaborado
pela CEA. A proposta legislativa, apresentada por Genro, em 14 de abril
daquele ano, foi formalizada pela Lei 10.861, ainda em 2004, e desde então,
1

A proposta foi divulgada, como informam Barreyro e Rothen (2006), em um folheto de 10
páginas denominado “IDES: A nova geração na avaliação da Educação Superior Brasileira”.
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permanece como a legislação brasileira de avaliação do Ensino Superior.
Importante destacar que a Lei congregou aspectos do SINAPES - construído
por Cristovam Buarque - e aspectos do SINAES – elaborado pela CEA.
O documento do SINAES referenda três campos avaliativos - da
instituição, dos cursos e dos estudantes, os quais são construídos, conduzidos
e analisados por membros externos e internos dos cursos e instituições a
serem avaliadas. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP, 2017), é o responsável por promover os estudos,
pesquisas e avaliações sobre a qualidade de todos os níveis educacionais
brasileiros1, No Ensino Superior, o INEP nomeia comissões, que são
destinadas a verificar in loco as condições de ensino, em especial aquelas
relativas ao perfil do corpo docente, às instalações físicas e à organização
didático-pedagógica. No âmbito do SINAES e da regulação dos cursos de
graduação no país, prevê-se que os cursos sejam avaliados periodicamente,
em três diferentes tipos de medição: para autorização, para reconhecimento e
para renovação de reconhecimento. Neste prisma, Ribeiro, (2015) sintetiza as
três dimensões que servem como fontes avaliativas no SINAES:
a avaliação dos cursos, realizada por comissões de especialistas ad
hoc especialmente constituídas pelo INEP para esta finalidade; a
avaliação do desempenho dos estudantes, realizada por estudantes
ingressantes e concluintes dos cursos de graduação; e a avaliação
institucional, que é composta por dois processos avaliativos: autoavaliação, realizada pela comissão própria de avaliação, constituída
por membros da própria instituição e representantes da sociedade
civil organizada e, a avaliação externa, realizada por comissões de
especialistas ad hoc constituídas pelo INEP (p.144).

Destaca-se que a Lei do SINAES instituiu um órgão colegiado de
coordenação e supervisão dos procedimentos, a Comissão Nacional de
1

No Ensino Superior o INEP realiza levantamentos estatísticos e avaliativos no Ensino
Superior de quatro tipos: o SINAES, Lei nº 10.86/2004, atual instrumento nacional de avaliação
deste nível; o Censo Superior, uma coleta anual constituída por uma série de dados,
preenchidos internamente pelas IES do país; a Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG),
procedimento utilizado pelo MEC para o reconhecimento ou renovação de reconhecimento dos
cursos de graduação, necessário para a emissão de diplomas; e a Avaliação Institucional, que
compreende a análise dos dados e informações prestadas pelas IES em formulário eletrônico e
também a verificação, in loco, da realidade institucional, dos cursos de graduação e pósgraduação, da pesquisa e da extensão.
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Avaliação do Ensino Superior (CONAES). Embora a realização das avaliações,
referentes às três instâncias avaliadas pelo SINAES venham sendo de
responsabilidade do INEP, o CONAES foi apresentado como parte da Lei do
SINAES, a fim de tornar-se o órgão supervisor e coordenador de todos os
procedimentos de avaliação do Ensino Superior. Assim sendo, no âmbito da
CONAES, pensada enquanto fio condutor dos procedimentos de avaliação no
Ensino Superior público brasileiro, as IES são chamadas a um papel de
participação ativa, especialmente, no processo de avaliação institucional
interno, pois conforme a Lei SINAES (BRASIL, 2004a) estabelece: “cada
instituição de ensino superior pública ou privada, constituirá Comissão Própria
de Avaliação, [...], com atribuições de condução dos processos de avaliação
internos da instituição, de sistematização e de prestação das informações
solicitadas pelo INEP”.
A legislação do SINAES propõe, ainda, um procedimento de avaliação
institucional externa in loco, na qual é enfocada a “aplicação de conceitos,
ordenados em uma escala de 05 níveis a cada uma das dimensões e ao
conjunto de dimensões avaliadas” (BRASIL, 2004a). Já no caso da avaliação
discente, esta passa a ser aferida pelo Exame Nacional de Desempenho do
Estudante (ENADE), realizada com alunos ingressantes e concluintes dos
cursos avaliados.
O ENADE é realizado de forma periódica, pelo menos a cada três anos.
Sua aplicação é voltada a alunos do final do primeiro e do último ano de curso.
Como o exame “é componente obrigatório dos cursos de graduação” (BRASIL,
2004a), os alunos aptos e convocados a realizarem a prova não podem se
negar ao cumprimento desta obrigação, sendo que uma dispensa do aluno só
pode ocorrer mediante autorização do MEC.
Assim como acontece com os demais instrumentos avaliativos da
Educação Superior realizados pelo INEP, o ENADE é representado por
conceitos atribuídos – em uma escala de 01 a 05 - a partir dos resultados
obtidos pelos estudantes. Estes conceitos são elaborados “tomando por base
padrões mínimos estabelecidos por especialistas de diferentes áreas do
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conhecimento” (BRASIL, 2004a). Segundo o MEC, aos alunos com os
melhores desempenhos no ENADE são concedidas, pelo próprio ministério,
bolsas de estudos ou auxílio com a finalidade de “favorecer a excelência e a
continuidade dos estudos, em nível de graduação ou pós-graduação” (BRASIL,
2004a).
Destaca-se que a proposta inicial do SINAES elaborada pela CEA
apresentava uma concepção de avaliação associada a um projeto de educação
pública socialmente referenciada. Tratava-se de uma proposta elaborada por
professores e pesquisadores da área que abarcava a questão do processo contínuo e construído de forma dialógica - inerente à atividade avaliativa no
âmbito de uma ação didático-pedagógica. No entanto, a articulação do governo
no poder (FHC) com o projeto de mercado contemporâneo, de competição e
individualidade, manifestou-se de forma incisiva no teor desta proposta. Assim
sendo, observou-se que o texto que legalizou o SINAES, através da Lei nº
10.861, de 2004, embora tenha sido concebido em um primeiro momento para
superar o Provão, ao longo do processo de tramitação – o qual perdurou por
mais de um ano - passou por um esvaziamento em sua essência.
De uma forma geral, nota-se que o documento base da Lei do SINAES,
aprovado pelo governo e que se encontra vigente no Brasil, mantém uma
dinâmica que vai ao encontro, em muitos aspectos, da política de avaliação
que vigorou entre 1996 e 2003 no país pautado por meio do Provão. Entre
estes aspectos, pode-se citar o ENADE, o qual, embora não tenha a mesma
presença midiática que o Provão - está baseado, assim como o exame anterior,
em uma avaliação em larga escala, padronizada, a qual é utilizada para medir
o desempenho dos alunos e indicar, a partir disso, a qualidade do Ensino
Superior. Também com relação aos mecanismos da avaliação das condições
de oferta voltada aos cursos e da avaliação institucional voltada as IES
adotados no período anterior ao SINAES, verificam-se a manutenção junto ao
SINAES da pauta por indicadores mensuráveis como sinais de qualidade.
Em 2006, o Decreto nº 5773 (BRASIL, 2006) trouxe complementações
ao SINAES. Nas palavras de Rothen e Barreyro (2011), com este documento
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“foram explicitadas as funções de avaliação e regulação, já presentes na Lei do
SINAES; [e ainda] foi acrescentada a função de supervisão do sistema”. (p.28).
Este decreto, chamado de “Ponte” pelo próprio MEC, regulamentou pontos
relativos à LDB/1996 e Lei nº 10.861/2004, que instituiu o SINAES.
No contexto da política de avaliação do Ensino Superior, em 2008, a
parir da regulamentação da aplicação do Conceito Preliminar de Cursos (CPC)1
e da criação do Índice de Cursos de Graduação (ICG)2, impulsionou-se o
estabelecimento de rankings entre as instituições de Ensino Superior. Nessa
tônica, cabe ressaltar o papel desempenhado pelos índices, os quais se
apresentam, dentro da lógica neoliberal de quantificação e mensuração, como
uma solução técnica bastante eficaz para indicar a “qualidade educacional”.
Isso porque, possibilita um plano de revisão, novas estratégias para o alcance
dos indicadores esperados, além de produzir a competição por melhores
resultados, entre pares, seja docentes ou discentes, entre cursos ou mesmo
instituições.
Assim, observa-se que a efetivação da atual política de avaliação do
Ensino Superior impulsionou um redimensionamento ideológico em relação ao
propósito

inicial

do

SINAES,

transformando-o

em

um

sistema

de

ranqueamento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo teve o objetivo de traçar um panorama acerca da política de
avaliação do Ensino Superior no Brasil, com foco para a que foi instituída a
partir de 1996, na qual se destaca a aplicação do Provão aos alunos egressos
deste nível de ensino, até a promulgação dos SINAES, a atual Lei que regula o
sistema de avaliação do Sistema Superior no país e que foi complementada no
ano de 2006, a partir do Decreto nº 5373, e em 2008, através das Portarias
Normativas nº 04 e nº12.
Para isso, realizou-se uma reflexão teórica indicando o histórico
1
2

Instituído pela Portaria Normativa nº 4, de 05 de agosto de 2008;
Instituída pela Portaria Normativa nº 12, de 05 de setembro de 2008.
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avaliativo no Brasil através da qual se observou que, apesar de o SINAES ter
sido concebido para se constituir como uma ruptura do sistema de avaliação
até então praticado, que focava na aferição de índices para indicar a qualidade
da Educação Superior no país, ao longo do seu processo de tramitação perde
a sua essência emancipatória e incorpora traços que indicam a sua natureza
voltada ao estabelecimento de escalas para medir a qualidade do nível de
ensino que avalia. Esta natureza se torna ainda mais demarcada, ao serem
publicadas as Portarias nº 4, de 05 de agosto de 2008 e 12, de 05 de setembro
de 2008, que indicam, respectivamente, como os índices de avaliação do
Ensino Superior – CPC e IGC – serão constituídos.
A partir da análise histórica desse período da política de avaliação do
Ensino Superior no país, é possível relacionar os mecanismos adotados na
avaliação à lógica neoliberal. Nesse sentido, observa-se que o neoliberalismo é
um projeto forjado por sujeitos concretos a partir de determinados interesses,
quais sejam: manutenção da lógica do capital, priorizando a economia sobre as
demais esferas da vida, como social e política. Entretanto, o neoliberalismo não
se mantém de forma natural; é necessário adotar medidas e ferramentas para
que ele não perca a sua força, mantendo assim a sua lógica. No âmbito
educacional, mais especificamente, na política de avaliação do Ensino Superior
no Brasil, é possível perceber os mecanismos adotados para esta perpetuação.
Nesta perspectiva, pode-se citar a aferição de índices para medir a
qualidade da educação superior, bem como a efetivação de um modo de
controle a distância pelo Estado para fins de regulação das instituições públicas
de ensino.
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A TRAJETÓRIA DA ESCOLA RUMO À EDUCAÇÃO INTEGRAL
Fabricia Sônego1
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RESUMO
Este artigo apresenta um recorte da pesquisa de mestrado intitulada "Possibilidades para a
organização do trabalho escolar na perspectiva de uma proposta de educação integral",
desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Gestão Educacional da
Universidade Federal de Santa Maria. Teve como temática norteadora a educação integral e a
organização do trabalho escolar. A partir disso, apresentamos uma breve contextualização da
trajetória de constituição da escola como instituição escolar, relacionando-a a educação
integral e como esta é vista na atualidade. Partimos de alguns questionamos como: O que é a
escola? Como é a escola? E como essa se consolidou ao longo do tempo? Objetivamos
compreender a constituição da escola como instituição de ensino, relacionando-a à educação
integral sob a perspectiva de diferentes pensadores sobre essa temática. A pesquisa
desenvolveu-se com abordagem qualitativa e a metodologia realizou-se por meio de estudo
teórico sobre a trajetória da escola ao longo dos anos e a perspectiva de educação integral na
atualidade segundo alguns autores. Como considerações finais, percebeu-se que a escola que
se apresenta na atualidade preserva muitas características trazidas ao longo de sua
constituição, entre essas, a forma escolar, a compartimentalização de disciplinas e a
desconexão com o mundo contemporâneo. Porém essas características não impedem a
organização da escola de educação integral. Uma vez que essa se constitui pelas pessoas
que fazem parte de sua dinâmica, a escola de educação integral se concretiza pelo trabalho
coletivo da equipe diretiva, dos professores, dos funcionários, dos alunos, dos pais e da
comunidade.
Palavras-chave: Escola. Forma escolar. Educação integral.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho aborda acerca da trajetória da escola e sua
constituição como instituição escolar, desde o início da forma escolar até os
dias de hoje. Propõe refletir sobre como a escola foi se organizando ao longo
do tempo e tomando a forma como a conhecemos, relacionando-a com a
educação integral.
Para isso nos questionamos: O que é a escola? Como é a escola? E
como essa se consolidou ao longo do tempo? Objetivamos compreender a
constituição da escola como instituição de ensino, relacionando-a à educação
1
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integral sob a perspectiva de diferentes pensadores sobre essa temática. Para
isso realizamos um estudo teórico, que será apresentado a seguir e que inicia
pela trajetória de constituição da escola, seguido da perspectiva de educação
integral associada à escola.
DA ESCOLA À EDUCAÇÃO INTEGRAL
A escola é uma instituição onde todos nós passamos vários anos de
nossa vida. É onde nos constituímos estudantes. A palavra escola tem sua
origem na forma grega Skhole, e na forma latina Schola, significa um momento
de lazer, um momento de descanso, estudo prazeroso 1, lugar do ócio, tempo
livre. Logo, a escola tem sua origem como um lugar frequentado por quem
tivesse tempo livre.
A história da origem da escola está ligada ao trabalho. Nas comunidades
primitivas, os homens trabalhavam coletivamente para sua existência e ao
mesmo tempo que educavam-se, educavam as novas gerações. No Antigo
Egito, a educação se dava a partir de preceitos morais e comportamentais. Na
Grécia a educação iniciava na família e baseava-se em "assistir e observar
antes de começar". Em Roma, o primeiro educador era o pai. Mantinham assim
o modo de produção comunal, em que tudo era feito em comum, não havendo
divisão de classes. Trabalho e educação desenvolviam-se conjuntamente.
Segundo Saviani (2007) "o desenvolvimento da produção conduziu a
divisão do trabalho e, daí, a apropriação privada da terra, provocando a ruptura
da unidade vigente nas comunidades primitivas" (p. 155). Assim, teve início a
divisão de classes entre os proprietários e os não proprietários de terra. Os
primeiros eram os detentores das terras enquanto os segundos eram os
escravos, o que configurou o modo de produção escravista. Com a divisão de
classes, passou-se a ter uma separação na educação entre a educação dos
homens livres (classe proprietária) centrada em atividades intelectuais e

1

Conforme http://www.dicionarioetimologico.com.br/escola-liceu/, acesso em 09/07/16.
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educação dos escravos (classe não proprietária) centrada no trabalho. Da
educação dos homens livres originou-se a escola. Saviani (2007) destaca que
desenvolveu-se, a partir daí, uma forma específica de educação, em
contraposição àquela inerente ao processo produtivo. Pela sua
especificidade, essa nova forma de educação passou a ser
identificada com a educação propriamente dita, perpetrando-se a
separação entre educação e trabalho (p. 155).

A partir desse momento, a escola se institucionaliza, junto com a
evidência da divisão da sociedade em classes. A classe dominante, proprietária
de terras, dispõe de tempo livre para organizar-se para a escola, enquanto, a
classe dominada, os não proprietários de terras, continuam com a educação
atrelada ao processo do trabalho.
A escola segue relacionada aos modos de produção, sendo que "o
modo como se organiza o processo de produção - portanto, a maneira como os
homens produzem os seus meios de vida - que permitiu a organização da
escola como um espaço separado da produção" (SAVIANI, 2007, p. 157).
Na Idade Média, a escola é marcada pela influência da igreja e a
educação cristã permanece por muitos anos como orientação nas escolas.
Ainda com o modo de produção escravista, a sociedade feudal, que produzia
para as necessidades de consumo, intensificou a produção gerando
excedentes que ativaram o comércio, surgindo a sociedade capitalista e por
sua vez o modo de produção capitalista. Nesse contexto, a escola tornou-se a
viabilizadora do acesso a uma nova sociedade produzida pelos homens, por
meio de uma cultura intelectual. Em que a produção para subsistência deu
lugar as trocas por meio de processos contratuais, que podiam ser aprendidos
na escola pela leitura e escrita.
Após a Revolução Industrial, a escola novamente apresentou-se como a
promotora do acesso a mais uma nova sociedade. Uma sociedade em que a
operacionalização das máquinas, trazidas pela revolução, podia ser aprendida
na escola. A "fé foi substituída pela razão" e a educação cristã passou a dar
espaço para uma escola baseada na educação científica, em que a
universalidade, a gratuidade, a estatalidade e a laicidade emergiram como
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características da nova escola que se estabeleceu, nesse momento da história.
A educação como reflexo da sociedade desencadeou a democratização do
ensino e uma nova maneira de ver a escola. Para Teixeira
a forma democrática de vida funda-se no pressuposto de que
ninguém é tão desprovido de inteligência que não tenha contribuição
a fazer às instituições e à sociedade a que pertence; e a forma
aristocrática, no pressuposto inverso de que a inteligência está
limitada a alguns que, devidamente cultivados, poderão suportar o
ônus e o privilégio da responsabilidade social, subordinados os
demais aos seus propósitos e aos seus interesses (1996, p. 23).

A partir disso, na sociedade democrática, ao contrário das sociedades
aristocráticas em que o nascimento em uma família proprietária de terras
asseguraria o acesso escolar, o direito e o dever de estar na escola asseguram
o acesso de todos a escola.
A escola se apresenta de maneira igual para todos pela primeira vez em
toda sua trajetória. Porém, conforme Teixeira
é verdade que a democracia, em seus documentos legais, sublinhava
a liberdade de expressão, de reunião e de organização. Ao lado da
liberdade de ir e vir, estas novas liberdades sempre se ergueram
como as grandes liberdades da época. Mas não se estendiam elas
senão àqueles poucos que formavam a classe ascendente. Todas
essas liberdades estavam, com efeito, subordinadas a uma condição
fundamental: a de educação. O homem precisa educar-se, formar a
inteligência, para poder usar eficazmente as novas liberdades (1996,
p. 27).

Nesse contexto, a educação seguia com acesso restrito à poucos, na
maioria das vezes privada, configurando-se como um direito fora do alcance do
povo. Ainda segundo Teixeira (1996), "a caracterização da educação como
direito individual, assegurado pelo Estado, isto é, como interesse público, é
cousa relativamente recente e apenas nesse século devidamente generalizada"
(p. 38). Nesse sentido, a escola democrática que emerge no contexto da
sociedade democrática parece ser justa.
Mas, essa ideia de escola justa surge em um contexto em que "as
sociedades democráticas escolheram convictamente o mérito como um
princípio essencial de justiça: a escola é justa porque cada um pode obter
sucesso nela em função de seu trabalho e de suas qualidades" (DUBET, 2004,
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p. 541). Porém, a

partir dessa concepção a escola ignorou as diferenças

individuais presentes no contexto escolar decorrentes das desigualdades
sociais. A sociedade democrática, que postula a igualdade entre todos, não
pode fechar os olhos para a história da escola, para a história da educação
fortemente marcada pela divisão de classes e acreditar que somente o fato de
dar as mesmas possibilidades a todos, promoveria a meritocracia de forma
justa. Conforme Dubet
[...] é preciso aprender a defender outros princípios de justiça e a
combiná-los com um modelo meritocrático. É necessário introduzir
uma dose de discriminação positiva a fim de assegurar maior
igualdade de oportunidades. É preciso também garantir o acesso a
bens escolares fundamentais, ou, para afirmar de modo mais incisivo,
a um mínimo escolar" (2004, p. 553).

A escola justa, numa sociedade democrática, se faz com ações que
promovam a igualdade de possibilidades. Como destaca o autor, promovendo
a igualdade de condições independente das desigualdades sociais. Essas,
fazendo parte da sociedade capitalista, tem a escola como promotora de ações
que atenuem as desigualdades escolares, não produzindo, por sua vez, mais
desigualdades sociais. Para Teixeira
a sociedade democrática só subsistirá se produzir um tipo especial de
educação escolar, a educação escolar democrática, capaz de inculcar
atitudes muito especiais e particularmente difíceis, por isto que
contrárias a velhas atitudes milenárias do homem. Terá de inculcar o
espírito de objetividade, o espírito de tolerância, o espírito de
investigação, o espírito de ciência, o espírito de confiança e de amor
ao homem e o da aceitação e utilização do novo - que a ciência a
cada momento lhe traz - como um largo e generoso sentido humano
(1996, p. 43).

Essa escola, baseada na abertura ao novo e que sabe conviver com o
outro será capaz de se fazer enquanto escola democrática que assume os
princípios democráticos como alicerce de sua estrutura. De maneira que a
trajetória da escola culmina em uma instituição que precisa desempenhar
verdadeiramente os preceitos democráticos da sociedade de que faz parte.
Como pode ser visto nessa retrospectiva sobre a origem da escola, o
contexto histórico e social sempre esteve atrelado a educação.
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Segundo Canário (2006), "um balanço da educação no século XX é
quase inevitavelmente um balanço da educação escolar, na medida em que a
instituição escolar foi, progressivamente, tornando-se o único ponto de
referência de toda ação educativa" (p.13). Assim, o percurso da educação ao
longo do tempo, é o percurso da escola, marcada pela hegemonia da forma
escolar de ensinar que confere somente à escola o fazer da ação educativa,
desvalorizando os saberes extraescolares, e tornando toda forma não escolar
de aprendizagem, semelhante à escola.
A invenção da forma escolar, segundo Vincent (2001) tem início entre os
séculos XVI e XVII, no Período Medieval. Nesse contexto histórico aparece a
relação social entre um "mestre" e um "aluno". Essa relação precisa de um
lugar diferente dos lugares onde se realizam as atividades sociais para se
desenvolver: a escola. Desse modo, estabeleceu-se um espaço fechado e um
tempo previsto, compondo a forma escolar em seu aspecto organizacional. O
aspecto pedagógico da forma escolar se realiza na produção das "disciplinas"
escolares. Essas se davam nas relações de submissão aos princípios e regras
que regiam a escola. Para Vincent (2001), as características da forma escolar
são "a constituição de um universo separado para a infância; a importância das
regras na aprendizagem; a organização racional do tempo; a multiplicação e a
repetição de exercícios" (p. 38). De maneira que a função da forma escolar era
aprender a seguir regras, uma maneira de socializar-se, nas palavras do autor
"o modo escolar de socialização" (VINCENT, 2001, p. 38).
A forma escolar, partia de uma concepção de que o que é ensinado vem
de fora do contexto vivido, trazendo tempos, como os períodos de aula, e
espaços, como as salas de aula, ao ato educativo, e esse modelo
organizacional

se

naturalizou

ao

longo

dos

anos,

sendo

que

a

compartimentalização das disciplinas, dos horários e do currículo escolar como
listas sequenciadas, permanece até hoje.
Conforme Arroyo (2012), o sistema escolar segue uma lógica temporal
que o estrutura de forma sequenciada, e que, como citamos, foi instituída faz
muitos anos. Essa, organiza os tempos e os espaços do professor, do aluno e
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dos conteúdos. Segue uma lógica transmissiva em que os conteúdos a serem
transmitidos são o eixo central das séries, disciplinas e cronogramas. Essa
lógica apresenta um caráter que precede e acumula os conteúdos, em que um
ano escolar precede o outro, um trimestre escolar precede o seguinte, onde a
partir de um ritmo médio de aprendizagem, se organiza o currículo escolar.
Essa lógica temporal, rígida e duradoura, tem explicação segundo o
autor, na "relação entre o ordenamento do tempo escolar e a construção das
idades e tempos de vida" (ARROYO, 2012, p. 200) em que foi sendo
necessário "criar instituições e tempos específicos de socialização e formação
de crianças, adolescente e jovens" (ARROYO, 2012, p. 201) e com isso, a
escola. E mesmo que hoje discuta-se sobre a eficiência da forma escolar e até
mesmo da escola, segundo Alarcão (2001), no momento em que vivemos
[...] mesmo que, por força das novas tecnologias, a aprendizagem
desprenda-se da necessidade de espaços coletivos e tempos
simultâneos, ela não deixará nunca de realizar-se em contexto, talvez
em comunidades aprendentes interconectadas, às vezes globalmente
interconectadas. Nem por isso se poderá deixar de pensar em escola.
Com novas configurações; porém, na sua essência, escola (p. 10).

O que mostra que a escola segue como instituição educativa
corresponsável, uma vez que não faz isso sozinha, pela formação dos seres
humanos, em que, mesmo que a sociedade evolua, como evoluiu ao longo da
trajetória da escola, essa mantém-se a mesma. Conforme Gama e Terrazan
(2015)
a escola é um exemplo de instituição tradicional que tem
demonstrado uma imensa capacidade em sobreviver e a resistir às
constantes transformações ocorridas na humanidade ao longo das
últimas décadas. Assim como, também é um bom exemplo de
instituições que mantém as características que possuíam no início de
sua existência. Ficando a margem dessas discussões e renegando
um papel social fundamental, de socialização dos indivíduos por meio
dos conhecimentos que ensina. (p. 17)

E é a partir dessa desconexão com o mundo contemporâneo e da sua
incapacidade de adequar-se as mudanças da humanidade de forma realmente
coerente, que se constitui a escola atual, onde o sentido da instituição escolar
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encontra-se atrelado ao sentido de que educação se quer concretizar, mas que
também mantém-se enormemente distanciado do mundo atual.
Esse descompasso da escola com a sociedade atual remete a questão
de para que servem as escolas. Se essas não conseguem se manter
atualizadas com o momento, mesmo depois de passar por diferentes contextos
de existência, porque seguem existindo? E existem escolas em todo o mundo.
Nesse sentido Young (2007) descreve que o papel das escolas está no
conhecimento

que

essas

transmitem,

de

maneira

que

diferencia

o

conhecimento escolar do não escolar. Segundo Young "para fins educacionais,
alguns tipos de conhecimentos são mais valiosos que outros, e as diferenças
formam a base para diferenciação entre conhecimento curricular ou escolar e
conhecimento não escolar" (2007, p. 1293-1294). Esse conhecimento valioso,
denominado pelo autor como "conhecimento poderoso" é para que serve a
escola. Ensinar aos alunos um conhecimento que não é aprendido fora da
escola. Por esse motivo as escolas continuam a existir segundo Young (2007).
O conhecimento poderoso refere-se a "fornecer explicações confiáveis
ou novas formas de se pensar a respeito do mundo" (YOUNG, 2007, p. 1294).
Esse é um conhecimento que independe do contexto em que se aprende e
também é chamado de conhecimento teórico, é aprendido na escola.
Diferentemente dos conhecimentos que dependem do contexto, que podem ser
aprendidos nas atividades cotidianas.
A escola, ciente do conceito de diferenciação do conhecimento serve
para disponibilizar a todos que nela passam, o conhecimento poderoso, a fim
de "capacitar jovens a adquirir o conhecimento que, para a maioria deles, não
pode ser adquirido em casa ou em sua comunidade, e para adultos, em seus
locais de trabalho" (YOUNG, 2007, p.1294).
Nesse sentido, a escola se torna um lugar de acesso ao conhecimento
local e universal, decorrente de uma proposta curricular que diversifique as
aprendizagens, aproxime-se do contexto social e evidencie o conhecimento
poderoso.
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Para isso, é preciso uma nova racionalidade do que é a escola, do que
queremos que seja a escola. Para Alarcão
[...] essa nova maneira de pensar e de agir tem implicações ao nível
da escola e reflete-se na maneira como se concebe a formação e o
currículo, como os professores percebem e concretizam a sua prática
pedagógica, como os alunos vivem o seu ofício de estudante. Além
disso, repercute-se no papel que se atribui aos professores, aos
alunos e aos funcionários e nas dinâmicas de desenvolvimento que
as escolas introduzem (2001, p. 11).

Uma nova racionalidade de escola remete à um olhar criterioso para a
escola. Que perceba o que passa sem ser visto no cotidiano escolar. Pois é o
cotidiano da escola que a torna escola, nas ações pensadas ou não, dos
professores, dos funcionários, da equipe diretiva, dos processos de gestão
escolar. Ações permeadas pela concepção de cada um sobre o que é
formação, o que é currículo, o que são as interações entre as pessoas que
compõe a escola. E ainda, o que isso tem a ver com a escola enquanto
instituição educativa.
Diante disso, é necessário compreender como é a escola, como essa se
organiza, como organiza suas atividades, seus valores, seu cotidiano, enfim,
entender a cultura existente dentro da escola. Para isso, partimos da ideia de
Nóvoa (1992), de que a escola enquanto instituição educativa, organiza-se de
acordo com três aspectos: estrutura física, a qual correspondem a dimensão da
escola, a organização física dos espaços, dos recursos da escola, etc.; a
estrutura administrativa, de que fazem parte a gestão, a direção, as decisões,
os recursos humanos, etc.; e a estrutura social, onde estão o relacionamento
entre alunos, professores, funcionários, pais, enfim, à cultura organizacional da
escola. Esses aspectos estão inter-relacionados dentro da escola, uma vez que
não apresentam-se separadamente no cotidiano escolar. Porém, além desses
três aspectos, existem algumas características das instituições escolares que
conferem bom funcionamento a essas. Essas características são, segundo
Nóvoa (1992), a autonomia e a liderança organizacional através do
envolvimento da comunidade educativa na escola; a articulação curricular e a
otimização do tempo, de forma a melhor organizar as aprendizagens; a
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estabilidade profissional e a formação de pessoal como aspectos de
valorização e pertencimento dos professores à escola; a participação dos pais,
o reconhecimento público e o apoio das autoridades, como forma de motivação
aos envolvidos com a instituição escolar.
Essas características remetem à cultura organizacional da escola, que
demonstram como é a escola a partir de valores, crenças, objetivos, currículo,
linguagens, arquitetura, normas, procedimentos, etc., constituindo a cultura
escolar presente nas escolas e que determina a concepção de escola e de
educação presente em cada instituição.
A educação e a cultura estão intrinsecamente ligadas, uma vez que a
educação em seu sentido amplo, remete à formação e socialização do
indivíduo, de forma que "toda educação é sempre educação de alguém por
alguém" (FORQUIN, 1993, p. 10), assim acaba por transmitir conhecimentos
que já existem de forma que o que se ensina à alguém é um "conteúdo" que já
foi aprendido por quem agora o ensina. Dessa forma, o "conteúdo" da
educação conforme Forquin (1993) é a cultura, mesmo sendo essa uma
denominação muito ampla, visto que a cultura é "considerada como o conjunto
dos traços característicos do modo de vida de uma sociedade, de uma
comunidade ou de um grupo, aí compreendidos os aspectos que se podem
considerar como os mais cotidianos" (FORQUIN, 1993, p. 11). Por isso o
homem como um "ser de cultura" se relaciona através dessa, a vive e a
transmite através das gerações. Segundo Forquin (1993, p. 13) a cultura "nos
precede, nos ultrapassa e nos institui enquanto sujeitos humanos", dessa forma
a educação e a cultura constroem e mantêm a experiência humana.
Assim, em cada contexto, a cultura se apresenta de forma coerente à
esse, visto que a cultura presente dentro da escola remete à um recorte de
conteúdos pertinentes ao contexto escolar. De forma que a escola transmite
apenas parte da cultura, pequenos recortes, ideias, formas de expressão,
caracterizando a cultura escolar vivida no cotidiano da escola.
Mas, e a escola de educação integral? Ou a escola de tempo integral?
Escola integrada? Jornada ampliada? Que escola é essa? Pensar a escola na
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perspectiva da educação integral remete a perguntar-se que escola se almeja e
o que se pretende com a educação integral. Olhar a escola na perspectiva da
educação integral nos leva a observar atentamente a realidade escolar e o que
se quer fazer a partir dela. No contexto em que vivemos, as legislações
referem-se para uma escola de tempo integral, evidenciando a ampliação do
tempo na escola. Porém, parece-nos evidente que ao promover-se uma escola
de tempo integral, ampliando a jornada escolar, o que será desenvolvido nessa
é a educação integral. Assim entendemos que a educação integral é o produto
das escolas de tempo integral.
A educação integral engloba diferentes dimensões de formação do
indivíduo, sendo essas cognitivas, afetivas, físicas, éticas, etc. Essas
dimensões compõe a formação plena do ser humano, e equiparam-se em grau
de importância visto que nenhuma é mais importante que a outra pois formam
o todo: o ser humano.
Nesse sentido, pensar a educação integral, é pensar na formação do ser
humano completo, que se forma e se transforma a todo momento e em todo
lugar. A escola é por sua vez mais um lugar de formação do ser humano, como
a família e os amigos. O tempo que cada pessoa fica na escola, serve para
oportunizar aprendizagens, logo, permanecer mais tempo na escola significa
participar de mais momentos de aprendizagem e com isso ampliar o processo
de construção do ser humano junto da escola.
Entender a educação integral como uma rede de saberes que partem da
escola e dos saberes escolares e ampliam-se aos saberes populares, é
entende-la como um direito. Todos tem o direito de estar na escola e de
aprender a partir dessa, seja no contexto escolar em si, ou no entorno da
escola, aprendendo a partir do território que se abre para as vivências
propiciadas pelas escolas de educação integral.
Assumimos aqui uma concepção de Educação Integral que vai além
da expansão da jornada escolar, embora compreendendo que esta
ampliação pode contribuir para o desenvolvimento da Educação
Integral. Pressupõe-se que a questão do tempo estendido esteja
aliada à ampliação das possibilidades formativas dos sujeitos.
Aponta-se assim, para uma compreensão de educação Integral que
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seja capaz de desenvolver uma formação de crianças e jovens que
tangencie os campos da cultura, da relação com a comunidade e com
a família e do diálogo com o território. A ampliação do tempo dialoga,
nessa perspectiva, com a vivência desse tempo estendido (LEITE e
CARVALHO, 2016, p. 1206).

Assim, a educação integral a que nos referimos remete a formação do
aluno a partir de saberes escolares (conteúdos científicos propriamente ditos) e
saberes populares (do aluno, do professor, do cotidiano escolar, da rua, da
comunidade) e parte de uma premissa básica: da importância de ver a escola,
ver o que se vive dentro da escola, dentro da vida escolar, como educação
integral. A partir dessa visão, a educação integral se afirma como um direito de
todo aluno e deixa de estar atrelada aos discursos de turnos e contra turnos,
pois precisa ser entendida para além dessa discussão.
Nessa perspectiva a educação integral parte de uma dinâmica curricular
permeada por esse "ver a escola". A proposta pedagógica da escola precisa
formular-se a partir do cotidiano da escola de educação integral. Professores,
alunos, funcionários, comunidade escolar precisam viver esse momento e
juntos organizar ou [re]-organizar os documentos escolares, Proposta Político
Pedagógica e Regimento Escolar, entendendo que esses documentos são o
retrato da vida na escola e que precisam fazer parte do cotidiano de cada um.
Esse movimento, possibilita um processo de gestão que oportunize a
construção da proposta pedagógica da escola, a partir das práticas realizadas.
Segundo Arroyo
são frequentes ondas e modas de inovação nas escolas, ondas que
morrem na areia do cotidiano escolar e no legalismo com que são
tratadas as escolas e seus docentes. Uma das preocupações das
propostas pedagógicas é criar formas de fortalecer os professores e
as professoras. Como? Partindo do que é seu, do que sabem e
controlam: suas práticas, seus produtos e seu trabalho. Valoriza-los
como sujeitos de escolhas que se traduzem em ações. Não desviar
seu foco dessa terra onde se sabem senhores. Levar para os
encontros e para as pautas das reuniões, dos cursos e das reflexões,
dos seminários e das oficinas, suas práticas, sobretudo aquelas com
que eles mais se identificam, de que mais se orgulham, as mais
positivas, ou significativas para eles, mestres (2010, p. 150).

E dessa forma, diminuir a distancia entre os docentes e o currículo
escolar, pois esse precisa ser entendido como os saberes escolares
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necessários para a formação do aluno. O currículo visto dessa forma leva a
entende-lo como uma base de aprendizagens, flexível e aberto para agregar os
demais saberes populares, saberes de vida e da comunidade e que dão
significado e sentido à escola.
O trabalho de organizar essa dinâmica curricular permeada pela
educação integral não é simples, requer reflexão coletiva do grupo envolvido.
É isso, esse movimento coletivo, que possibilita a escola de educação integral.
Um trabalho que é individual mas ao mesmo tempo e acima de tudo, é coletivo.
De acordo com Arroyo
não ter medo de coupar longos tempos de integração, planejá-los e
avaliar suas virtualidades formadoras. Não como meros recursos
didáticos. Não precisamos sair do que fazemos como docentes para
encontrar-nos como educadores, apenas não passar por alto, antes
captar as dimensões educativas que com tanto esforço e preparo
fazemos. Valorizar mais as dimensões formadoras das atividades
programadas na sala de aula, na escola, sua importância no
desenvolvimento humano dos educandos. Não excluir os
adolescentes e jovens das virtualidades formadoras de atividades
coletivas. Que aprendam suas pluralidades nessas atividades
programadas. Que se aprendam capazes, agindo, produzindo. Que
se descubram pertencendo a um coletivo de produtores de saberes,
de cultura, de habilidades e competências, produtores de si mesmos
(2010, p. 159).

Construir junto com os alunos a ideia de trabalho coletivo, em que
professores e alunos aprendem juntos. Pensar nas atividades programadas,
ver o que é feito em sala de aula e o porquê de ser feito. Estar ciente de
nossas atividades enquanto docentes. Isso é fazer a escola de educação
integral. Assim não estaremos fazendo mais do mesmo, mas estaremos
fazendo mais em conjunto e por isso tornando-o diferente. Esse mais, é novo, é
construído, é planejado pelo professor.
O planejamento é próprio do processo de gestão da educação integral: a
gestão docente, a gestão escolar e a gestão educacional. Cada processo de
gestão faz sua parte para que a escola de tempo integral seja uma rede de
saberes e oportunize as vivências esperadas e inesperadas. A escola de
educação integral é uma proposta coletiva, planejada e sujeita à múltiplas
aprendizagens.
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A escola de educação integral preconiza os conhecimentos universais,
agrega os conhecimentos locais e entendida como direito, apresenta-se como
promotora de saberes e não como acolhedora social para classes populares.
Conforme Coelho e Maurício
a tessitura das atividades diversificadas que a escola de tempo
integral pode oferecer, reunindo os conhecimentos universais,
historicamente construídos, e aqueles da cultura local, vai revelar os
conhecimentos praticados por ela, na busca da inclusão das crianças
no contexto da sociedade em que vivem, possibilitando-lhes acessar
e contribuir com toda a atividade humana que aquela cultura
construiu. Para que tal compromisso possa acontecer - com
qualidade - essa escola de tempo ampliado precisa concentrar seus
esforços nesse sentido. Quando, ao contrário, o compromisso
primeiro evidencia a proteção integral da criança, outro projeto de
sociedade está em curso. Não aquele que possibilita a emancipação,
mas o que contém vários elementos que, ao incluírem, levam à
exclusão (2016, p. 1109 - 1110)

Por isso, uma escola de educação integral se destina a todos os alunos,
que conforme a legislação brasileira, tem o dever de estar na escola, e com a
escola de tempo integral, terão o direito de nela permanecer e produzir
saberes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escola que foi se delineando ao longo se sua trajetória e que resultou
na forma escolar que conhecemos atualmente, é a mesma que sediará as
propostas de educação integral. Como vimos anteriormente, a estrutura
organizacional da escola permanece a mesma desde sua institucionalização, o
que nos leva a inferir que a consolidação da educação integral em nossas
escolas está atrelada as ações e reflexões das pessoas que constituem a
escola.
São os alunos, professores, funcionários, equipes diretivas, pais e
comunidade que construirão as escolas de educação integral a partir de suas
ações em busca da formação do ser humano. A escola de educação integral se
faz pelos que nela acreditam e que ousam dar os primeiros passos a fim de
construí-la. Diferente de todas as reformulações externas sofridas pela escola
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ao longo do tempo, a escola de educação integral precisa partir do interior da
escola. Precisa ser construída pela comunidade escolar. Precisa ter a
identidade da escola.
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A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA POLÍTICO PEDAGÓGICA
Rogério Burgin de Camargo1
Carla Adriana Berlesi Goedecke2
Eixo 2 – Gestão da Educação Básica e Superior
RESUMO
A Proposta Político Pedagógica (PPP) confere identidade à escola ao passo que delimita o que
a instituição tem intenção de fazer. As leis em voga contemplam diretrizes que concedem às
escolas liberdade para os profissionais da educação elaborar, de forma conjunta, o PPP, mas
deixam evidente a necessidade de respeitar algumas regras amplas e apresentar resultados. O
conjunto de leis analisado confere um espaço considerável para a gestão democrática e para a
autonomia das escolas, o que vai de encontro às ideias dos teóricos consultados e também do
que acreditam, em sua maioria, os professores pesquisados.
Palavras-chave: Gestão. Escola. Proposta Política Pedagógica.

INTRODUÇÃO
O presente artigo tem a finalidade de fazer uma análise inicial sobre a
elaboração da Proposta Político Pedagógica (PPP) nas/pelas escolas, sendo
que principia com a pesquisa bibliográfica na legislação brasileira. Entre as
principais leis consultadas estão a Constituição da República Federativa do
Brasil, a LDB 9.394/96, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, a Lei
Orgânica do Município de Ijuí/RS, etc. com o intuito de identificar os principais
fundamentos que resguardam os princípios gerais da autonomia das escolas e
as principais diretrizes que normatizam e regem a elaboração da PPP.
A segunda parte deste trabalho traz os resultados da pesquisa
bibliográfica em materiais produzidos por pesquisadores brasileiros sobre a
PPP. A análise busca identificar alguns dos conceitos acerca da proposta, a
sua forma de elaboração, os principais segmentos/grupos que devem contribuir
para a sua elaboração, uma vez que este documento estabelece o que a
escola pretende e, sobretudo, o que ela deve fazer para alcançar seus

1

Licenciatura em Ciências (UNIJUÍ), Especialização em Gestão e Organização da Escola
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Licenciatura em História (UNIJUÍ), Professora da E. M. F. 15 de Novembro,
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objetivos. A terceira e última parte dedica-se à análise prévia das respostas
dadas por professores de uma instituição pública de Ensino Fundamental do
município de Ijuí/RS, sobre as suas experiências na elaboração da PPP e suas
opiniões acerca da forma ideal de elaborar a proposta da escola.
A relevância do tema abordado reside, em parte, no fato de que o gestor
deve compreender a importância deste documento vital para a escola, pois
PPP não é apenas elemento de mediação entre as necessidades dos alunos e
a realidade social, mas é um processo que resulta na diversidade de ideologias
e práticas escolares daqueles envolvidos na educação. A relevância do estudo
reside também no fato de que pesquisar a PPP, os fundamentos legais e
conceituais da sua elaboração, implica em reconhecer que a escola é uma
instituição social que se diferencia das demais organizações; implica em
reconhecer que ela tem uma especificidade organizativa e uma cultura que
deve ser levada em consideração em seu processo de gestão.
AS BASES PARA A ELABORAÇÃO DA PPP E A OPINIÃO DOS
PROFESSORES
O conjunto de leis vigentes contempla diretrizes que concedem às
escolas liberdade para os profissionais da educação elaborar, de forma
conjunta, o seu Projeto Político Pedagógico (PPP). Vejamos o que preceituam
algumas das leis em vigor, partindo da Constituição Federal e até chegar até as
leis municipais de Ijuí/RS.
No Inciso VI, do Art. 206, a Constituição do Brasil define que o ensino
será ministrado com base no princípio da “gestão democrática do ensino
público, na forma da lei”. A Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, no
Inciso VI, do Art. 197, prevê que o ensino será ministrado com base no
princípio da “gestão democrática do ensino público”.
Por sua vez, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96), no
Inciso VIII, do Art. 3º, prevê que o ensino será ministrado com base no princípio
da “gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação
dos sistemas de ensino”. O Art. 14 avança no sentido de normatizar o que
924

estava

apenas

delineado

na

Constituição

Federal.

Ele

menciona

expressamente a “participação dos profissionais da educação na elaboração do
projeto pedagógico da escola” e abre espaço para que a gestão democrática
contemple

peculiaridades

dos

sistemas

de

ensino;

sem

abdicar

de

determinados preceitos inegociáveis, como o cumprimento dos dias letivos, das
horas-aula e a garantia de recuperação para alunos com menor rendimento.
Por outro lado, o Art. 15, incumbe os sistemas de ensino de assegurar
progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão
financeira, reiterando a necessidade da observância das normas gerais de
direito financeiro público.
Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão
democrática do ensino público na educação básica, de acordo com
as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios:
I – participação dos profissionais da educação na elaboração do
projeto pedagógico da escola;
...
Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares
públicas de educação básica que os integram progressivos graus de
autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira,
observadas as normas gerais de direito financeiro público (BRASIL,
2012, p. 21).

A mesma LDB, no Inciso III, do Art. 3º, estabelece o “pluralismo de ideias
e de concepções pedagógicas”. Assim, é bastante nítido o espaço aberto com
a promulgação da LDB 9.394/96, no sentido de dar autonomia às escolas,
porém permanece clara a cobrança por resultados e cumprimento de algumas
regras amplas.
A Lei nº 10.576/95, que dispõe sobre a Gestão Democrática do Ensino
Público no RS prevê, no Inciso I, do Art. 1º, a observância do preceito da
“autonomia dos estabelecimentos de ensino na gestão administrativa,
financeira e pedagógica”. O Art. 4º, alterado pela Lei nº 13.990/12, prevê que
os estabelecimentos de ensino devem ser administrados pela Equipe Diretiva
(Diretor, Vice-Diretor e Coordenador Pedagógico) e pelo Conselho Escolar,
sendo que a mesma Lei, no Inciso III, do Art. 8º, prevê que cabe ao Diretor
“coordenar a implementação do Projeto Pedagógico da Escola”.
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No Art. 75 da mesma Lei percebe-se a que a Proposta Pedagógica1 é
um dos instrumentos que assegura a autonomia da escola. O Art. 76, expressa
o necessário vínculo entre as políticas públicas vigentes, o plano de metas da
escola e o plano de ação do Diretor para a elaboração da proposta pedagógica
da escola, a qual deve ter como base o padrão referencial de currículo
estabelecido pela Secretaria da Educação.
Art. 75 – A Autonomia da Gestão Pedagógica dos estabelecimentos
de ensino será assegurada:
I – pela definição, no Plano Integrado de Escola, de proposta
pedagógica específica, sem prejuízo da avaliação externa;
...
Art. 76 – As escolas elaborarão sob a coordenação do Diretor, Plano
Integrado de Escola, nas áreas administrativa, financeira e
pedagógica, em consonância com as políticas públicas vigentes, com
o plano de metas da escola e com o plano de ação do Diretor.
§1º – O plano a que se refere o artigo anterior incluirá a proposta
pedagógica da escola, elaborada com base no padrão referencial de
currículo estabelecido pela Secretaria da Educação (RIO GRANDE
DO SUL, 1995, p. 24).

No que se refere especificamente ao município de Ijuí/RS, a Lei
Orgânica do Município, no Inciso VI, do Art. 107, tem redação idêntica à da
Constituição Estadual. Já o Plano de Carreira do Magistério Público, do
município de Ijuí/RS (Lei nº 4.110, de 11 de junho de 2003), estabelece como
uma das funções do professor, no Inciso I, do Art. 30, “participar na elaboração
da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino”.
As referências citadas deixam clara a incumbência do professor de
participar da elaboração da PPP da instituição onde atua. Pode-se inferir daqui
que, se o professor deve participar, implica que não deve ser o único. Uma
indicação acerca de quais devem ser os demais participantes está na Lei nº
10.576/95, que em seu Art. 4º, prevê a participação do Conselho Escolar na
Administração Escolar. Embora as funções do Conselho Escolar estejam além
dos objetivos deste trabalho, parece claro que, se ele participa da
O Art. 8º, da Lei nº 10.576/95, menciona “projeto pedagógico” e o Art. 75, por exemplo, referese à “proposta pedagógica”. Embora se tenha consciência de que há diferenças entre ambos,
para fins deste trabalho, os mesmos serão considerados como sinônimos.
1
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administração escolar, deve também participar da elaboração da PPP. Assim,
participariam desta, além dos profissionais da educação, pais e alunos, ou seja,
a comunidade escolar.
Em seu trabalho sobre PPP, Ferreira (1975 apud VEIGA, 2002) define
projeto político pedagógico1, afirmando que, no sentido etimológico, “o termo
projeto vem do latim projectu, particípio passado do verbo projicere, que
significa

lançar

para

diante.

Plano,

intento,

desígnio.

Empresa,

empreendimento. Redação provisória de lei. Plano geral de edificação”.
Segundo Bairros e Gomes ([s.d.]), o PPP deve ser um “referencial de: escola
desejada, papel dos diferentes segmentos escolares, conhecimento, currículo,
avaliação e tantos outros aspectos que a escola considerar necessários”.
Por seu turno, Veiga (2002) ressalta que “o projeto político pedagógico
busca a organização do trabalho pedagógico da escola na sua globalidade”,
ainda segundo a mesma autora a escola deve ser o lugar de “concepção,
realização e avaliação de seu projeto educativo, pois necessita organizar seu
trabalho pedagógico com base em seus alunos”.
Partindo-se dessas premissas, subentende-se que ao construir o projeto
da escola, confere-se identidade à escola e planeja-se o que se tem intenção
de fazer e de realizar. Lança-se para diante, com base no que se tem,
buscando o possível. Equivale a antever um futuro diferente do presente.
Construir/rever o PPP significa planejar a organização do trabalho pedagógico
em dois níveis, os quais, segundo Veiga (2002), são: “organização da escola
como um todo e organização da sala de aula”. A autora destaca ainda que ao
elaborar o PPP é “necessário decidir, coletivamente, o que se quer reforçar
dentro da escola e como detalhar as finalidades para se atingir a almejada
cidadania”.
Ao falar sobre as finalidades da escola e o tipo de cidadão que se
pretende formar, os quais devem ser definidos no PPP, Veiga (2002) destaca

1

Os termos “projeto político pedagógico” e “proposta político pedagógica” estão sendo usados
como sinônimos para os fins deste trabalho, pois a sua devida distinção está além dos
objetivos inicialmente propostos.
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que aqueles que participam da sua elaboração devem estabelecer os fins que
são almejados com a educação. Nas palavras de Veiga (2002, p. 17):
O projeto político pedagógico, ao mesmo tempo em que exige dos
educadores, funcionários, alunos e pais a definição clara do tipo de
escola que intentam, requer a definição de fins. Assim, todos deverão
definir o tipo de sociedade e o tipo de cidadão que pretendem formar.
As ações específicas para a obtenção desses fins são meios. Essa
distinção clara entre fins e meios é essencial para a construção do
projeto político pedagógico.

Pode-se compreender que a elaboração do PPP, pelo coletivo da escola,
permite contemplar as especificidades da instituição, compreendendo-as a
partir das experiências de cada um, construídas na prática pedagógica.
Segundo Veiga (2002, p. 23), o PPP é a:
Ação coletiva, consciente e organizada com vistas à configuração da
singularidade e da particularidade da instituição educativa. Nessa
perspectiva, o PPP supera a visão burocrática de “documento
programático”, e os diferentes segmentos da instituição educativa são
desafiados a problematizar e compreender as questões postas pela
prática pedagógica.

Mas se o PPP constitui-se em espaço para construção de uma escola
pública democrática e como tal deve ser elaborado de forma coletiva, é
necessário que haja um tempo e um lugar para tal. Esse tempo pode ser
aquele destinado à formação continuada, sendo que os pesquisadores
reconhecem a formação continuada como um espaço para elaboração/revisão
do PPP e os professores como agentes de sua própria formação continuada.
Tradicionalmente, a formação continuada está associada ao objetivo de suprir
lacunas da formação inicial ou atualizar conhecimentos em nome de um mundo
em constante transformação e, geralmente, está baseada no trabalho de um
especialista com pauta definida exteriormente. Há, porém, pesquisadores que
veem outras possibilidades, Ometto e Cunha (2013), por exemplo, afirmam que
é possível realizar a formação orientada por uma concepção de formação
centrada nas necessidades dos professores.
Conforme Ometto e Cunha (2013), essa prática reconhece “os
professores como profissionais que produzem saberes no/sobre o próprio
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trabalho e improvisam em contextos de singularidade e complexidade”. Ou
seja, é possível valorizar o intercâmbio das experiências e a reflexão sobre a
prática, através da concepção de formação centrada nas necessidades dos
professores. Se o PPP pressupõe planejar o que se tem intenção de fazer, o
conhecimento/experiência do professor pode constituir-se em referências que
orientam a revisão da prática e a formação continuada pode estar centrada nas
necessidades do

professor; é

possível

e

até

recomendável

que

a

elaboração/revisão do PPP integre a formação continuada e constitua-se em
espaço/tempo para a produção de saberes.
Esta possibilidade é mencionada pelo mesmo autor ao referir-se às
ATPC (Atividades de Trabalho Pedagógico Coletivo), segundo o qual elas
podem “ser usadas pela escola como um espaço para discussão e revisão do
projeto”. O mesmo cita as ATPC como instâncias de produção e
aprofundamento do PPP. Na perspectiva adotada, essas atividades são
consideradas “espaços de formação/trabalho, socialização de experiências,
revisão de práticas e espaço/tempo de produção de conhecimentos e saberes
a favor do PPP”.
Assim, ao fazer do PPP pauta para as ATPC pode-se gerar uma
plataforma para a revisão dos pontos de vista, ressignificação das posições
assumidas, negociação de perspectivas, construção de consensos provisórios,
diálogo entre teoria e experiência. Nesse processo, cabe à equipe gestora
conduzir o processo, articular os diferentes segmentos em torno do
compromisso com a formação do aluno. Ometto e Cunha (2013) afirmam que
os gestores “precisavam articular os educadores da escola em torno dessa
discussão” e destacam a complexidade dessa tarefa, pois segundo Placco e
Souza (2010 apud OMETTO; CUNHA, 2013), ela “pressupõe integração de
todos os profissionais da escola, a não fragmentação de suas ações e práticas
e, fundamentalmente, o compromisso com a formação do aluno”. Isso implica
ainda, de acordo com os autores, em “contemplar o individual no coletivo e
fazer com que o coletivo reflita o conjunto de pontos de vista individuais”.
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Ao falar sobre o PPP e escola pública democrática Bairros e Gomes
([s.d.], p. 4) reiteram a necessária participação da comunidade escolar:
Expressar o PPP é, também, orientar os diferentes segmentos
escolares na busca de objetivos claros, democráticos e participativos.
Se a escola é pública, laica e gratuita, o processo de constituição do
PPP e do Regimento Escolar deve ser um movimento de participação
ampla de toda a comunidade escolar para pensar seus princípios e
diretrizes.

De forma semelhante, Veiga (2002) afirma que “a busca da gestão
democrática inclui, necessariamente, a ampla participação dos representantes
dos diferentes segmentos da escola nas decisões/ações administrativopedagógicas ali desenvolvidas”. Mas não basta apenas conclamar os
diferentes segmentos a participar, é preciso lhes garantir liberdade e respeito, o
que não é simples, mas pode ser um exercício de aprendizagem. Segundo
Souza (2005), “a participação ocorre quando há disponibilidade individual para
superar as deficiências e quando há liberdade e respeito entre os envolvidos”.
É um exercício de aprendizagem constante, do saber falar, ouvir, propor,
contrariar e complementar.
A força do PPP, como instrumento capaz de refletir o desejo teórico
orientador das práticas escolares, é bastante evidente, mas há a complexidade
em transpor para o dia a dia das escolas e salas de aula, através de
procedimentos operacionais, aquilo em que se acredita e que se ajudou a
construir.
Os desafios que precisam ser enfrentados pela equipe gestora e, em
especial, pelo coordenador pedagógico, ampliam-se quando sabemos que as
condições de trabalho distinguem professores e monitores, reforçando os
efeitos da divisão do trabalho, sua fragmentação e controle hierárquico. Ao falar
sobre a complexidade inerente à organização do trabalho coletivo a favor da
revisão das teorias e das práticas dos profissionais da escola Placco e Souza
(2010 apud OMETTO; CUNHA, 2013, p. 408) afirmam que:
Se admitirmos que a escola conta, ainda, com funcionários de outras
áreas (inspetores, limpeza, cozinha, secretaria etc.) que também se
encontram no lugar de educadores, ainda que não professores, e que
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não têm oportunidade de contribuir com o PPP, a dificuldade é
ampliada, e o caminho vai sendo trilhado em direção oposta ao
trabalho que pressupõe a integração de todos os profissionais da
escola.

No entanto, são muitos desafios a serem enfrentados, pois uma gestão
democrática, que prevê a produção colegiada do PPP não é uma construção
entre gestores e professores (e em alguns casos monitores), mas sim de todos
aqueles que atuam profissionalmente na escola e também da comunidade em
geral. É natural que os gestores sejam responsabilizados e sintam-se aflitos
com as dificuldades de conciliar horários e reunir os diversos núcleos em torno
da discussão do PPP. Ao falar sobre essas dificuldades Ometto e Cunha (2013,
p. 409) reiteram que:
As condições de contratação e remuneração e a divisão social do
trabalho na escola, marcadas pela assimetria, não permitem
encontros e trocas efetivas que possibilitem a revisão da organização
do trabalho pedagógico. Essa responsabilidade fica concentrada no
núcleo docente. Os demais profissionais acabam por se
desresponsabilizar
pelas
questões
pedagógicas
e,
consequentemente, internalizam um sentimento de desvalorização
profissional.

A autonomia das instituições escolares está prevista em lei e é defendida
por pesquisadores, mas dificuldades como as mencionadas acima dificultam a
sua efetivação plena. Se por um lado os gestores escolares têm uma parcela
de responsabilidade nesse quadro, faz-se necessário que o poder público
efetivamente crie as condições para a autonomia. Investir num modelo de
escola reflexiva, que segundo Alarcão (2000) é “uma organização que
continuamente pensa a si própria, na sua missão social e na sua estrutura”,
implica assumir o PPP como pauta de formação no cotidiano escolar. Ao
discorrer sobre esse assunto Ometto e Cunha (2013) deixam claro que a
formação centrada na escola é dependente de um investimento interno de seus
protagonistas, mas precisa necessariamente contar com um poder público que
crie as condições necessárias para a plena autonomia das instituições
escolares.
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O necessário aporte de investimentos do poder público, capaz de criar
as efetivas condições para a autonomia de gestão é mencionado também por
Marques (1993, p. 10):
Cumpre, no entanto, alertar que não se trata de adotar a ótica
neoliberal, que supõe suficientes a descentralização administrativa e
a autonomia de gestão por parte das unidades escolares entregues a
si mesmas, sem que a elas se deem as condições efetivas de
elaboração de seu projeto pedagógico, da gestão administrativa e
financeira, da responsabilidade de decisões.

Para que se efetive a autonomia pedagógica, de gestão e financeira nas
escolas, não basta apenas permitir que as escolas definam seus projetos e
seus objetivos. É necessário um significativo aporte de investimentos e suporte
por parte do poder público, sem os quais as escolas estarão abandonadas à
própria sorte, entregues a si mesmas sem condições de exercer a autonomia.
No que refere à opinião dos docentes, foi realizada pesquisa de campo,
aplicando-se questionário para 17 pessoas, das quais três são membros da
equipe gestora. Todas atuam na mesma escola, porém algumas atuam em
mais de uma escola e todos responderam as indagações:
Você já participou da elaboração da PPP (Proposta Político
Pedagógica)? Descreva como foi essa participação.
Como você considera que seria a forma ideal para se elaborar a
PPP de uma escola? Por quê?
Através da análise das respostas dos professores ao questionário
constatou-se que todos já participaram da elaboração do PPP das escolas
onde trabalharam, sendo que todos referem que essa atividade foi coordenada
pela equipe gestora. Sessenta e cinco por cento dos professores consultados
referem que o trabalho envolveu professores e gestores, que iniciou com a
revisão do projeto vigente, levando em consideração as mudanças ocorridas na
realidade da instituição e aquilo que é defendido por pesquisadores. Em um
segundo momento a escola realizou um seminário interno sobre o seu PPP, a
partir do qual a coordenação pedagógica encarregou-se de realizar as
alterações definidas e “formatar” o mesmo.
Os

demais

professores

pesquisados

(35%)

referiram

que

a

elaboração/revisão do PPP contou com a participação de professores, alunos,
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funcionários e pais. Segundo esses professores realizou-se estudos e
reflexões, visando o aperfeiçoamento e a sistematização do PPP, de forma que
todos conheçam e se sintam comprometidos com aquilo que o documento
estabelece. Independente da forma como foi organizado o trabalho, de quais
segmentos

tenham

participado,

todos

salientam

a

importância

do

comprometimento, do embasamento teórico, das discussões, das reflexões e
de se levar em conta a realidade da escola na construção/revisão do PPP.
A construção de um documento coletivo, com responsabilidade e
comprometimento de todos é destacada por vários professores, sendo que um
deles cita que “a responsabilidade e o comprometimento de todos é condição
para que se construa um documento de forma coletiva e que expresse os
interesses dos alunos, professores, funcionários e comunidade”.
Ao serem indagados sobre a forma ideal de se elaborar o PPP, vinte e
nove por cento acredita que a forma como suas escolas vem realizando é
satisfatória, sendo que consideram que a participação de todos os professores,
juntamente com a equipe gestora, a realização de estudos e de reflexões pode
levar à organização de um bom PPP. Estes declaram ainda que as escolas
estão avançando na forma de elaborar o PPP, que o processo vem se tornando
mais participativo e inclusive dois reiteram a necessidade de um tempo ainda
maior para essa tarefa. Por outro lado, outros dois desse mesmo grupo
sinalizam que é preciso avançar no sentido de buscar a participação de todos
os segmentos da comunidade escolar, de forma que se possa estabelecer de
forma coletiva, objetivos, metas, meios, recursos, estratégias e critérios que
prevalecerão na escola.
Segundo Vasconcelos (2004), não compete à equipe diretiva assumir o
papel de guardiã do projeto e em especial do cumprimento da programação.
“Isto é tarefa de todos”. Esta premissa parece estar contemplada na opinião de
vinte e três por cento dos professores, segundo os quais a participação dos
diferentes setores da instituição faz-se necessária, pois “cada setor tem suas
particularidades, suas características próprias”. Por outro lado, quarenta e oito
por cento dos professores pesquisados considera importante a participação de
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todos os segmentos da comunidade escolar, sendo que os mesmos
consideram a elaboração do PPP um exercício de autonomia. Vários
professores indicaram a necessidade de avaliação e autoavaliação de
docentes e de discentes, pois segundo os mesmos, “só assim se conseguirá
realizar um trabalho de qualidade dentro do ambiente escolar”.
CONCLUSÃO
Fazer da PPP tema de estudo implica em reconhecer de antemão que a
PPP é o principal instrumento que organiza o trabalho da/na escola como um
todo. Ou seja, a abordagem da PPP busca identificar os princípios que devem,
necessariamente, nortear a gestão de uma escola democrática, pública e
gratuita.
Uma boa PPP deve deixar bem claro o que se pretende e o que deve
ser feito para se chegar aonde se quer. Ela dá segurança à escola e facilita o
trabalho do professor, pois o mesmo estará fundamentado no projeto que
norteia toda unidade escolar. Ter um rumo, um referencial a seguir é
fundamental para a obtenção de resultados de forma mais eficiente, intensa,
rápida e segura.
As leis analisadas conferem um espaço para a gestão democrática e
para a autonomia das escolas; o que vai de encontro às ideias dos teóricos
consultados e do que acreditam, em sua maioria, os professores pesquisados.
Eles reiteram o potencial de uma PPP elaborada com a participação dos
diferentes segmentos, o que é corroborado por Marques (1993), segundo o
qual “valida-se a proposta pedagógica da escola muito mais pela forma
dialogal, pelo consenso político em que se constrói e expressa do que pelo seu
conteúdo intrínseco”.
No entanto, o desafio reside na criação, por parte dos poderes públicos,
de condições efetivas de elaboração dos projetos pedagógicos pelo coletivo
das escolas, para a gestão administrativa e financeira e responsabilidade de
decisões. A principal possibilidade de construção destes passa pela relativa
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autonomia da escola, pela sua capacidade de delinear a própria identidade,
fundada na reflexão coletiva.
Se por um lado ainda carecemos de mecanismos que levem à efetiva
participação e valorização dos diferentes segmentos da escola em suas
decisões, temos professores cujas crenças estão de acordo com os princípios
definidos na legislação e defendidos por teóricos. Certamente há desafios e
obstáculos a serem vencidos, uma vez que, a gestão democrática, no interior
da escola, não é um princípio fácil de ser consolidado, pois trata-se da
participação crítica na construção do PPP e na sua gestão.
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GESTÃO DEMOCRÁTICA: UMA “NOVIDADE ANTIGA”?
Caroline Ferreira Brezolin1
Taciana Camera Segat 2
Eixo 2 – Gestão da Educação Básica e Superior
RESUMO
Este trabalho é um recorte da monografia desenvolvida no Curso de Especialização em Gestão
Educacional da Universidade Federal de Santa Maria, cujo objetivo neste artigo é identificar as
dificuldades encontradas pela equipe diretiva de uma escola de Educação Infantil para
implementação da gestão democrática. Essa pesquisa é de abordagem qualitativa e configurase como um estudo de caso, realizado a partir de conversas e um diálogo semiestruturado com
duas professoras colaboradoras que atuam na direção de uma Escola Municipal de Educação
Infantil- (EMEI) de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Utilizo para embasar este estudo autores
como Lück (2006, 2008, 2011) e Paro (2000), assim como outros aportes teóricos. O
referencial metodológico que me acompanhou durante esse trajeto foram Minayo (1994), Flick
(2009) e Fonseca (1999). Ao falar de gestão educacional é inevitável não pensar em gestão
democrática, pois esta está prevista em leis, como na Constituição Federal de 88, LDB 9394/96
e na legislação municipal de Santa Maria, Lei n. 4740/03, que institui a gestão democrática. Em
síntese, no decorrer da pesquisa, constatou-se que a principal dificuldade da implementação
da gestão democrática está na divergência entre escola e Secretaria Municipal de EducaçãoSMED. Há uma verticalização do poder, no qual a SMED parece impor várias ações que não
são aceitas pela escola, devido ao fato da SMED cumprir parcialmente suas obrigações (leis).
Essa tensão gera um retrocesso, pois as ações criadas pela SMED são refutadas, e só serão
aceitas quando a gestão municipal também agir de forma democrática.
Palavras-chave: Gestão Democrática. Educação Infantil. Políticas Públicas.

INTRODUÇÃO
Este trabalho é um recorte da monografia desenvolvida no curso de
especialização em Gestão Educacional da Universidade Federal de Santa
Maria, cujo objetivo neste artigo é identificar as dificuldades encontradas pela
equipe diretiva de uma escola de Educação Infantil para implementação da
gestão democrática.
Essa pesquisa é de abordagem qualitativa e configura-se como um
estudo de caso, realizado a partir de conversas e um diálogo semiestruturado
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com duas professoras colaboradoras que atuam na direção de uma Escola
Municipal de Educação Infantil-(EMEI) de Santa Maria, Rio Grande do Sul.
Utilizo para embasar este estudo autores como Lück (2006, 2008, 2011)
e Paro (2000), assim como outros aportes teóricos.
A Educação Infantil é um espaço para a educação de crianças
pequenas, que faz parte da Educação Básica, no qual se preocupa com o bemestar e desenvolvimento das potencialidades de seus educandos. Essa etapa
educativa também tem suas especificidades e configura-se como um espaço
escolar em que a gestão democrática faz-se necessária. Nesse espaço
educativo, precisam ser pensados os currículos, seus propósitos, a maneira de
organização da ação educativa e a integração de seus membros e da
comunidade (ZABALZA, 1998).
A gestão escolar é uma maneira de organizar a escola, perpassando por
várias dimensões, tais como: gestão participativa, organização pedagógica,
estrutural, financeira e formativa. Seu objetivo está intimamente ligado a
propiciar uma educação de qualidade para seus alunos.
Considero que um trabalho em conjunto, que se baseia nas políticas
públicas e busca implementá-las em seu cotidiano é indispensável para a
organização escolar. O trabalho coletivo, que está envolvido na gestão
democrática, faz-se necessário, pois a gestão preocupa-se com todos os
aspectos que dão vida a escola. Assim a gestão não se faz sozinha, apenas
entre a equipe diretiva, mas junto com todos os integrantes da comunidade
escolar, distribuindo tarefas, criando possibilidades para superar problemas
cotidianos. Essas ações possibilitam um comprometimento de todas as partes
envolvidas nesse processo.
PRINCIPAIS DIFICULDADES PARA IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO
DEMOCRÁTICA
A educação no cenário brasileiro não é considerada prioridade, porém é
vista como fundamental para o desenvolvimento do país. Essa visão é
proveniente de um sistema de mercado capitalista, gerando uma concepção
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voltada para a produção. Dessa forma, surge a necessidade de pensar uma
nova forma de gestão que abarque essa realidade complexa. Então os
sistemas de ensino teriam que partir de uma visão integrada de escola, ou seja,
de uma gestão democrática.
As discussões sobre a gestão educacional como prática prioritária
obtiveram mais destaque na década de 1990, pois o enfoque limitado da
administração era marcado pela dificuldade de resolver e organizar situações
cotidianas, principalmente no que se trata de sua visão coletiva. A demanda de
uma educação de qualidade fez surgir novos modos de pensar a gestão, e
trouxe, em sua visão integrada, a participação de todos os membros da
comunidade escolar. Sobre essas concepções, Luck (2011, p. 32) destaca que
“Uma visão que exclui alguma dimensão é limitada, de modo que se articulem
diferentes concepções, a fim de se construir uma referência própria, a mais
abrangente e aprofundada possível, para a gestão educacional e escolar”.
Existem algumas indicações do que é necessário para uma educação de
qualidade, mas são diversos fatores que a compreendem. Assim, Lück (2011,
p. 41) salienta que “Vale dizer que não existe também um entendimento claro
do significado de qualidade de ensino e sua expressão”. Mesmo assim,
sabemos que é necessário termos uma educação de qualidade, no ponto de
vista econômico, para atingirmos metas internacionais, acompanharmos a
globalização e a nova configuração de mundo.
Diante da concepção de gestão almejada, foi necessário buscar quais as
principais dificuldades para implementação da gestão democrática nas escolas
públicas. A partir do estudo de caso, investigou-se como os três princípios da
gestão democrática estão presentes no cotidiano da escola de Educação
Infantil. Neste artigo destaca-se o princípio da autonomia, pois este apresentou
algumas contradições. Desse modo, as reflexões e análises a seguir
questionam a autonomia da escola frente ao sistema municipal de educação.
Um dos princípios de gestão democrática é a autonomia, este é um
conceito amplo e pode ser facilmente mal interpretado. Quais são os limites de
autonomia da escola? O que é ter autonomia? É fazer o que a escola bem
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entende? Se não existisse a gestão municipal como reguladora como seria a
educação? Melhor? Pior? Quais as vantagens e desvantagens de seguir as
regras impostas pela gestão municipal? As legislações permitem realmente a
autonomia da escola? Como seriam as escolas sem um parâmetro básico de
atendimento e funcionamento? Essas e outras questões sobre a autonomia são
dúvidas presentes nas instituições escolares.
A autonomia não significa a escola ser “sozinha”, sem funcionar de
forma articulada com os sistemas de ensino e com as políticas públicas. A
autonomia tem sentido de maior flexibilidade na organização interna da
instituição. É necessária a interação da gestão no âmbito macro e micro das
instituições. Essa perspectiva sobre autonomia é discutida por Libâneo (2007,
p. 12)
A autonomia, sem dúvida, é uma conquista a ser preservada, mas há
que se considerar que ela não depende só da vida interna da escola.
Depende de condições externas como salários, condições de
trabalho, assistência especializada ao trabalho dos professores,
investimentos na capacidade de gestão do sistema como a
requalificação do pessoal técnico e administrativo, dos diretores,
coordenadores pedagógicos, dos professores, e de práticas de
avaliação externa e interna negociadas e transparentes. É preciso,
portanto, denunciar um discurso que em nome da descentralização,
abandona as escolas à sua própria sorte, com o Estado eximindo-se
de suas responsabilidades, e mantendo uma autonomia regulada.

O termo gestão não é apenas a substituição da denominação
administração. Faz-se necessário discutir, pois muitas vezes gestão e
administração são usadas como equivalentes. A gestão simboliza uma
mudança no seu significado e em suas práticas, a concepção de complexidade
e dinamicidade faz parte desse olhar voltado para a realidade, bem como a
horizontalização nas tomadas de decisões dentro e fora das instituições, o que
também implica em uma gestão mais participativa.
Na escola um elemento importante para a autonomia de suas ações diz
respeito aos recursos.
Mas ao mesmo tempo, eu entendo que essa nossa autonomia
financeira é uma ótima oportunidade para uma Secretaria de
Educação, por exemplo de lavar suas mãos, porque é uma verba do
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Governo Federal, o município não tem participação financeira, não
tem participação nenhuma com a escola. (Fala da Diretora, abril de
2014)

Essa questão pode ser avaliada por dois lados, primeiro pela política de
responsabilização da escola e segundo pela liberdade de administrar de forma
democrática seus recursos, suprindo as necessidades e elegendo as
prioridades básicas da instituição. Cabe ressaltar que os recursos repassados
pelos poderes públicos, na maioria das vezes, são insuficientes, deixando a
cargo da escola criar outras formas para arrecadação de verba. Exemplo disso
são as rifas, risotos, doações que a instituição busca para melhoria da sua
infraestrutura.
Retomando o questionamento sobre qual o significado da autonomia, é
possível pensar que há vários entendimentos. Não há uma unidade de
pensamento sobre esse princípio de gestão democrática, este se apresenta
mais confuso na prática e pode ser visto através da fala da diretora.
- porque tipo assim, se tu é gestão democrática, e tu tem tua
autonomia, se tu quer fechar na parte da tarde, quer fechar uma vez
por mês tu fecha. Tu tem tua autonomia tu vai fazer o que tu quer.
Não é uma SMED que vai chegar mandando. (Fala da Diretora, abril
de 2014)

Acima, a fala da colaboradora expressa dois pontos importantes a serem
analisados. Primeiro é que a autonomia é relativa, pois há leis que regem a
educação e devem estar em consonância com o trabalho que a escola realiza.
O outro ponto que está expresso é a relação de poder existente entre SMED e
escola, já comentado no capítulo anterior.
Embora esse conceito de autonomia não seja claro, a escola consegue
exercer algumas das ações abrangidas por ele. Esse exemplo pode ser visto
através da construção do Projeto Político Pedagógico e nas formações
continuadas, sendo estas, muito importantes, pois são baseadas na própria
realidade.
- ... nós aqui trabalhamos com projetos, ainda assim essa autonomia,
da gente trabalhar com projetos tem muita coisa da secretaria. Que
nem eu te falei, elas disseram o que vocês estão fazendo, do projeto
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de leitura com a comunidade? A gente não vai fazer nada eu falei,
não está de acordo com o que a gente está prevendo aqui com nossa
comunidade. (Fala da Coordenadora Pedagógica, abril de 2014)

Nesse trecho acima a autonomia é utilizada para defender os objetivos e
projetos que a escola possui, que por vezes não são os mesmos que a SMED
deseja que sejam realizados. Paro (2000, p. 19) questiona as posturas criadas
em torno da gestão “O que não se pode é tomar os determinantes estruturais
como desculpa para não se fazer nada, esperando-se que a sociedade se
transforme para depois transformar a escola”.
Paro (2000) sinaliza um aspecto fundamental para a implementação da
gestão democrática, que é pensar a escola pelo viés da possibilidade, não pelo
discurso de culpabilização ou determinação do sistema. Esses determinantes
estruturais seriam as imposições que a SMED faz às escolas e que nessa
instituição não é seguida. Então me pergunto: a escola não aceita as ações
propostas pela SMED por não acreditar nelas ou não aceita por causa desse
antigo conflito?
Frente a essas questões apresentadas, é imperativo que haja uma
mudança de posturas do sistema educacional como um todo. Corrobora para
essa reflexão Lück (2008, p. 76):
O processo de resistência a mudanças, mesmo as desejadas,
constitui-se em uma expressão comum em qualquer contexto social.
Determinação, competência e perseverança são condições
fundamentais para a promoção de mudança, associados a uma
grande sensibilidade às expressões comportamentais e seu
significado. (LÜCK, 2008, p. 76)

Os elementos ditos essenciais para promoção da mudança, acima
citados, são importantes, mas não suficientes, porque esse embate é um
problema histórico e exige ações mais complexas para que seja minimizado ou
resolvido.
Essas análises pretenderam levantar questões que podem ser pensadas
por outras instituições, pesquisadores e Sistemas Municipais de Educação, a
fim de que essa temática tenha maior visibilidade e sejam também discutidos e
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repensados os princípios de gestão democrática presentes no cotidiano dos
SMEs.
METODOLOGIA
A partir da problemática e dos objetivos desta pesquisa, percebi que a
abordagem mais adequada é a qualitativa, por levar em conta o contexto
pesquisado e a subjetividade das colaboradoras. Esta, mesmo estando
separada em etapas na escrita, para fins de melhor compreensão, foi
desenvolvida de forma interligada. O desenho da pesquisa foi por vezes
modificado de acordo com as novas necessidades que surgiam. Então,
reelaborei estratégias que foram compondo este estudo. Essa pode ser
considerada uma vantagem da pesquisa qualitativa, pois possui maior
flexibilidade no decorrer da pesquisa, e, assim como o conhecimento, é um
processo em construção. Para Flick (2009, p. 37) “A pesquisa qualitativa dirigese à análise de casos concretos em suas peculiaridades locais e temporais,
partindo das expressões e atividades das pessoas em seus contextos sociais”.
Outro motivo por realizar esta escolha está explicitado nas palavras de
Minayo (1994, p. 21)
ela trabalha com um universo de significados, dos motivos, das
aspirações, das crenças dos valores e das atitudes. Esse conjunto de
fenômenos humanos é entendido aqui como parte da realidade
social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas por
pensar sobre o que faz e interpretar suas ações dentro e a partir da
realidade vivida e partilhada com seus semelhantes.

O objeto investigado mostra seu universo, mas é perante a articulação
que faço entre este e minhas vivências que são interpretadas e compreendidas
as considerações sobre gestão democrática realizadas ao longo do texto, pois
acredito que o pesquisador não tem como ser neutro diante da situação
pesquisada.
A relevância desta pesquisa não está na verificação de hipóteses ou de
reafirmação de teorias, mas na “novidade” do resultado que é uma combinação
de teorias já reconhecidas com o contexto pesquisado. Essa relevância pode
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ser maior ainda se as discussões aqui apresentadas contribuírem para
melhorar outras realidades, apontar caminhos para um avanço em outros
contextos, no caso da Educação Infantil no Município de Santa Maria.
O estudo de caso possibilitou a investigação de uma realidade
específica de uma instituição de Educação Infantil. Porém os desafios
levantados nesse caso podem ser vistos em outras etapas educativas, assim
como em outros municípios, pois a implementação da gestão democrática vem
sendo discutida por todo cenário educacional brasileiro. Corrobora para este
entendimento sobre o estudo de caso Chizzotti (2006, p.102):
O caso é tomado como uma unidade significativa do todo e, por isso,
suficiente tanto para fundamentar um julgamento fidedigno quanto
propor uma intervenção. É considerado também como um marco de
referência de complexas condições socioculturais que envolvem uma
situação e tanto retrata uma realidade quanto revela a multiplicidade
de aspectos globais, presentes em uma situação.

Essa escolha metodológica foi realizada, a fim de melhor responder a
questão investigativa da pesquisa de “Como a equipe diretiva da escola de
Educação Infantil se organiza para a efetivação da gestão democrática?”, como
também por trazer problemáticas que possam causar reflexões em outros
espaços educativos e, pretensiosamente, até mesmo causar uma mobilização,
para resolver esses impasses e aproximar escola e SME. A instituição
pesquisada

foi

escolhida

pela

abertura

com

que

as

colaboradoras

demonstraram participar da pesquisa, visto que muitos assuntos são
considerados delicados, ainda mais quando envolvem conflitos, chegando por
vezes a assumir caráter de denuncia de instâncias superiores.
Dessa forma, a pesquisa realizada nessa instituição vai além de uma
descrição de um caso individual (FONSECA, 1999, p. 03). A instituição na qual
esta pesquisa foi realizada tem suas especificidades, porém pertence a um
sistema de ensino municipal, em que outras tantas escolas também fazem
parte, como também são regidas pelas mesmas leis. Conforme Paro (2000, p.
71), essas leis são os “condicionantes estruturais” comuns a todas as
instituições.
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Apesar da singularidade dos fatos e relações que são observadas no
cotidiano de determinada unidade escolar, sua análise mostra-se útil para toda
a rede de ensino, na medida em que tal escola encontra-se exposta aos
mesmos condicionantes estruturais que atuam nas demais unidades do
sistema. (PARO, 2000, p. 71)
Essa metodologia requer uma contextualização tanto do ambiente, como
dos sujeitos, pois estes também compõem a base de dados que foi analisada e
pode dar um maior entendimento sobre as concepções e ações das
colaboradoras, como também sobre os resultados obtidos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não se pode reformar a instituição sem uma reforma prévia das mentes, mas não se
podem reformar as mentes sem uma prévia reforma das instituições. (MORIN, 2012, p.99)

Trago essa frase para dar início às considerações finais desse artigo, a
partir

das

palavras

de

Morin,

percebe-se

porque

muitos

problemas

educacionais são amplamente discutidos, porém não são resolvidos. Sabe-se o
que tem a melhorar no sistema educacional, mas não parece possível pensar
outras formas para fazê-lo. Assim, acontece com a gestão democrática, pois se
considera ela como um caminho a ser seguido, e que garantirá a qualidade da
educação, mas, após décadas de discussão, isso ainda não foi implementado.
Através dessa pesquisa pude perceber a dificuldade da implementação
da gestão democrática, levando em conta a relação entre escola e Secretaria
Municipal de Educação. Marcado por conflitos constantes e pela ausência de
um diálogo que culmine em ações colaborativas.
De acordo com Paro (2000), a principal dificuldade das escolas públicas
para efetivação da gestão democrática é a participação, ao contrário do que foi
concluído nesse estudo, em que a autonomia e relação da escola com o
sistema municipal de educação precisam ser revistos.
Em síntese, no decorrer da pesquisa, constatou-se que a principal
dificuldade da implementação da gestão democrática está na divergência entre
escola e Secretaria Municipal de Educação. Há uma verticalização do poder,
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no qual a SMED parece impor várias ações que não são aceitas pela escola,
devido ao fato da SMED cumprir parcialmente suas obrigações (leis). Isso gera
um embate que parece ficar cada vez maior. Se a SMED não ajuda a escola, a
escola não ajuda SMED, não havendo um espaço para diálogo e ações
colaborativas. Essa tensão gera um retrocesso, pois as ações criadas pela
SMED são refutadas, e só serão aceitas quando a “gestora maior 1” também
agir de forma democrática.
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PERSPECTIVAS DE PROFESSORES DE UM INSTITUTO DE EDUCAÇÃO
EM RELAÇÃO A NOVA BASE NACIONAL CURRICULAR PARA O ENSINO
FUNDAMENTAL E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Adriana Cristina Gomes1
Adriana Moreira da Rocha Veiga2
Eixo 3- Formação de Professores

RESUMO
O presente estudo visa traçar brevemente as perspectivas de professores de um Instituto de
Educação em relação a nova Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Fundamental
(BNCC) e em que aspectos afeta a Formação de Professores. Tendo em vista que os trajetos
formativos poderão passar por mudanças para se adequar à base em função daquilo que ela
sugere para a formação de professores e a forma como se coloca em vigor a partir da mesma.
Para tanto, foram entrevistados três professores do IEEOB respondendo duas questões que
embasaram esse ensaio: Quais tuas perspectivas em relação a nova Base Nacional Comum
Curricular para o Ensino Fundamental? Como a nova BNCC pode afetar a formação de
professores? A partir das respostas delineamos algumas considerações a respeito da nova
BNCC e o que isso afetará na formação de professores. Das causas às consequências um
entrelaçar de pensamentos relacionados ao cotidiano escolar e suas necessidades foram
sendo ideadas. Um aspecto apontado foi a essencialidade da formação de professores a partir
da constituição de saberes em relação ao ambiente escolar e suas especificidades. Alguns
locais com suas singularidades irão proporcionar amplos debates e análises desse documento
até sua implementação. Outros tantos espaços escolares absorverão seu conteúdo sem
reflexão alguma. Os sujeitos de cada escola poderão analisar detalhadamente tal diretriz
fazendo uso da gestão democrática e respeitando suas peculiaridades. Consideramos que se o
professor aprofunda sua formação e compartilha suas dúvidas, seus anseios, seus saberes
possibilitará o entrelaçar dos conhecimentos fundamentais para a constituição do grupo do qual
ele pertence.
Palavras chave: Trajetórias formativas. Base Nacional Comum Curricular. Ambiente escolar.
Formação de professores.

PARA INÍCIO DE CONVERSA

1

Apresentadora do trabalho. Licenciada em Pedagogia-UFSM, especialista em PROEJAIFF/UFRGS e em Gestão Educacional-UFSM, Mestranda no Mestrado Profissional em Políticas
Públicas e Gestão Educacional –UFSM. E-mail: driccagomes@yahoo.com.br
2 Orientadora- Licenciada em Pedagogia, Mestre e Doutora em Educação, Professora do
Programa de Pós-Graduação em Educação, atuando na Linha de Pesquisa: Formação,
Saberes e Desenvolvimento Profissional e do Programa de Pós-Graduação em Políticas
Públicas e Gestão Educacional, atuando na linha de pesquisa Gestão Pedagógica e Contextos
Educativos. adrianaufsm@gmail.com
948

Durante o período de organização da nova Base Nacional Comum
Curricular para o Ensino Fundamental (BNCC) muitas discussões surgiram em
torno do conteúdo da mesma e se este daria conta das necessidades das
inúmeras escolas de diferentes e diversas regiões do Brasil e suas incontáveis
especificidades. O trabalho em relação a atender tanta diversidade seria
imenso.
Estar às margens de um universo de diferentes necessidades seria um
passo errôneo para um documento de importante destaque no que tange a
educação. Nesse ponto de vista seria indispensável dar ênfase aos trajetos
formativos para organizar os espaços escolares e colocar em voga o estudo da
nova base e toda as suas diretrizes.
Para que os espaços escolares estejam organizados para atender a
nova BNCC seria necessário investir na formação continuada dos professores
do Ensino Fundamental. Mas que formação seria essa? Que formação daria
conta de trazer estudos para compreender o alcance da nova BNCC? O que
pensam os professores em relação a essa nova BNCC? Quais perspectivas
essa nova BNCC traz para os professores do Instituto Estadual de Educação
Olavo Bilac?
A escola que aqui nos referimos possui uma história singular. Localizada
na região central da sede do município de Santa Maria/RS foi inaugurada aos
vinte dias do mês de setembro de 1901. Passados 115 anos de sua existência,
atualmente conta com aproximadamente mil e seiscentos alunos, distribuídos
em três turnos de funcionamento da Educação Básica e Educação Especial à
Educação de Jovens e Adultos. Para seu funcionamento a escola possui em
torno de cento e vinte professores e trinta funcionários distribuídos em seus
diferentes setores. Esse contexto está repleto de especificidades de um público
que provém de todas as regiões da cidade o que impede possuir uma
comunidade, pois são várias em um mesmo ambiente.
Essas questões fazem parte desse estudo e visam fazer observações
necessárias para dar conta de um processo que está em constituição e que
logo adentrará as salas de aula e, para tanto, consideramos indispensável
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organizar as trajetórias formativas dos professores. Por trajetórias formativas
compreendemos todas as ações ao longo de um processo educativo que dá
conta da formação continuada do professor em serviço.
Dessa forma há necessidade de trazer as perspectivas dos professores
em relação a nova BNCC e suas trajetórias educativas para dar conta da
compreensão

da

mesma

e

assim,

buscar

ações

que

ampliem

os

conhecimentos para investir em atividades educativas que sejam coerentes a
premência desse problema.
UM BREVE, MAS ESSENCIAL DIÁLOGO
As questões relacionadas à nova BNCC estão constantemente sendo
discutidas pelos mais diferentes grupos de professores, pois as características
trazidas pela nova base são importantes para os novos rumos que serão dados
para a educação em todo Brasil.
Para que uma Base Nacional Comum Curricular? Para quem?
Adentrando nessas indagações desvendamos um processo mundial de busca
por qualidade na educação com parâmetros universais de currículos comuns a
diferentes realidades. Firmando acordos com os distintos órgãos reguladores
da economia mundial para que os mais diversos países deem conta das
necessidades principalmente do campo do trabalho foi que surgiram tais bases
comuns curriculares.
Sendo o Brasil de dimensões continentais, com pluralidade cultural e
regiões de singularidades específicas uma base comum curricular que fosse
capaz de atender suas necessidades seria um desafio. Quais organizações
estariam nos bastidores dessa tarefa? Qual o objetivo real da construção de
uma BNCC?
As respostas a essas indagações fazem parte da história brasileira e
trazem algumas considerações em torno do real objetivo da BNCC.
Historicamente, em meados dos anos 80 em meio à queda da ditadura e em
plena expansão da democracia, para Moreno (2016, p.8):
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[...] ao emergir de uma ditadura, cujo objetivo de impedir o
amadurecimento das reflexões sociais dentro e fora do ambiente
escolar era explícito, a sociedade brasileira pôs-se a revisar e
reconstruir os seus programas curriculares para torná-los próprios a
um ambiente democrático que se almejava reconstruir.

Essas possibilidades de constituir programas curriculares considerando
as aspirações democráticas necessárias para o desenvolvimento de um povo
foram o que deu embasamento inicial para que grupos de professores
pensassem

coletivamente

essas

propostas

não

lineares

e

situadas

historicamente, mas ouve reação a esse processo e o desgaste do mesmo por
questões de discordância ideológica inviabilizando o processo de discussão
pedagógico e historicamente situado.
Depois de algumas décadas retomamos veementemente a necessidade
de uma base comum curricular com um discurso pautado em políticas mundiais
para

um

processo

de

escolarização

universalizado

e

distante

das

especificidades regionais de um país com dimensões continentais como o
Brasil. Em meio às discussões políticas entram em cena “algumas
organizações públicas e o Movimento pela Base” (MORENO, 2016, p. 9) que
investem na ideia de que em diversos países como Chile, Inglaterra, Estados
Unidos e Austrália haviam passado por experiências acertadas e que no Brasil
podiam ser colocadas em prática. A campanha para tal feito foi intensa, mas
sofreu antes e depois de sua construção muitos questionamentos de entidades
como a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação ANPED, pois questionavam o processo apressado além da não participação de
professores da educação básica.
Fazer um projeto de BNCC sem “escutar” aqueles que fazem parte do
processo educativo seria um erro, uma ação dissociada da escola e daqueles
que dela são agentes indispensáveis para que as questões educacionais
tenham um saldo positivo quando da sua implantação. As questões trazidas
por uma BNCC constituída em pleno processo de mudanças políticas no país
também influenciaram sua constituição, pois apesar das consultas públicas
serem abertas para qualquer pessoa fazer sua contribuição evidenciamos uma
inconsistência nas mesmas.
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A organização de currículos comuns em um pais de diferenças regionais
diversas sem levar em consideração as necessidades especificas de cada
região precisaria ser repensada, mas a BNCC do ensino fundamental foi
reorganizada e está em sua terceira versão. A mesma foi para a aprovação do
Ministério da Educação e Cultura (MEC) e atualmente aguarda aprovação do
mesmo.
Enquanto não é aprovada as discussões em torno do seu conteúdo
estão ocorrendo. Dessa maneira, ao trazer à discussão da BNCC também se
debate quais as expectativas dos professores de um Instituto de Educação em
relação a mesma e suas primeiras impressões sobre esse projeto de currículo
comum às escolas que trabalham inicialmente com o ensino fundamental.
Aqui brevemente destacamos as ideias de professores de educação
infantil e anos iniciais sobre a proposta da BNCC enviada ao MEC. Para tal foi
usada uma entrevista que tentou trazer a esse bate-papo suas avaliações e
contribuições.
Duas questões nortearam dessa entrevista: Quais tuas perspectivas em
relação a nova Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Fundamental?
Como a nova BNCC pode afetar a formação de professores?
Foram convidados a responder tais questões uma professora de cada
ano/série da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental.
Disponibilizamos as questões para cada professora com o propósito de
responderem de forma escrita tais questionamentos e autorizando a divulgação
de suas opiniões resguardando a sua identidade.
Essas questões são relevantes para que possamos dar conta das
prováveis organizações de formação continuada tendo como tópico a BNCC e
suas implicações no desenvolvimento de uma educação pública e de
qualidade. A qualidade da educação passa por diferentes pontos de
intersecção, pois além das demandas especificas de cada escola, também
existe as exigências mundiais para o desenvolvimento de projetos que
atendam tais demandas.
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Os organismos mundiais, preocupados em atender suas necessidades
de mão de obra também influenciam nas questões educacionais. As provas
externas que exigem índices para que empréstimos sejam dispensados para o
país também influenciam na organização das questões educacionais.
Os dossiês relacionados à educação mundial, bem como aqueles
específicos em relação aos processos educativos são fontes para que os
governos desenvolvam políticas para alcançar “metas” estas que dão conta
apenas daquilo que os órgãos mundiais solicitam.
A formação de professores em efetivo exercício de sua profissão traz o
respaldo

necessário

para

o

desenvolvimento

de

práticas

educativas

fortalecidas pelas necessidades do local onde são desenvolvidas. As
necessidades cotidianas e as problemáticas surgidas a partir da nova BNCC
são passiveis de estudos e de ampliação de formação, pois dão subsídios para
uma educação pensada e refletida em seu contexto cuja a ambiência se
organiza a partir dos envolvidos no processo educativo.
Ao responder as questões norteadoras dessa investigação à professora
13, para dar conta da primeira questão, discorre:
A BNCC estipula uma listagem de conteúdos determinando por ano o
que o aluno deve aprender. No entanto, deveria haver maior
discussão sobre que cidadão pretende formar. Acredito que o desafio
seria abrir uma discussão dentro das escolas, para que não seja mais
uma imposição do sistema.

Quando revela em sua fala à necessidade de discussões a professora
ressalta a necessidade da reflexão em relação ao processo educativo além de
efetiva participação no que tange organização da BNCC, pois a quem cabe
fazer a organização de uma base comum curricular? E essa base atingiria
todos das diferentes regiões com as mais diversas culturas e problemas
socioeconômicos? Outras questões são abertas a partir da síntese realizada
pela professora.
3

Graduada em Pedagogia, Especialista em Gestão Escolar, Mestrado Profissional em

Políticas Públicas e Gestão Educacional, professora da rede pública estadual, atuando na
Classe Especial.
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A professora 24 faz suas ponderações a partir das perspectivas em
relação a nova BNCC ressaltando:
[...] que a BNCC traz algumas referências quanto a organização das
práticas pedagógicas a fim de constituir uma linearidade acerca das
intenções pedagógicas, metodológicas e legais que compreendem o
processo de desenvolvimento infantil. Mas, para tanto, faz-se
necessário que haja maiores discussões acerca da BNCC no
contexto escolar através da proposição de espaços-tempos de
análise desta e de outras políticas públicas.

Os argumentos usados pela professora 2 resgatam a necessidade das
discussões reflexivas com espaços e tempos adequados para que se “pense”
analisando questões pertinentes ao desenvolvimento do aluno. Além disso ela
pondera a importância de fazer isso com as demais políticas públicas
relacionada a educação levando em consideração a escola e suas emergentes
exigências.
A mesma professora contribui dizendo que “a gestão escolar deve estar
bem articulada e dispor-se a se constituir como dispositivo de diálogo”, pois as
trocas dialogais são essenciais em qualquer ambiente pedagógico e continua
sua colaboração enfatizando que isso levará à “análise, (re)construção e
implementação da BNCC”.
Dando ênfase para as “necessidades globais” do aluno a professora 35
destaca suas perspectivas no que concerne a BNCC:
[...] para que o Brasil tenha uma “norma” curricular comum a todos os
estados com os elementos fundamentais que precisam ser ensinados
[...] para a formação global, tendo o direito também de recursos
humanos e materiais para sua mediação com o conhecimento de
saberes fundamentais para sua vida.

A professora destaca fundamentos que considera essenciais para a
organização dos saberes que atendam a formação global do ser humano
considerando as condições materiais e humanas para que isso ocorra no
4

Graduada em Pedagogia, Especialista em Mídias na Educação, Mestrado Profissional

em Políticas Públicas e Gestão Educacional, professora da rede pública estadual, regente nos
anos iniciais.
5

Graduada em Pedagogia, regente dos anos iniciais e da educação infantil.
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ambiente escolar. A educação para uma formação global, que tenha
preocupação com o aluno faz parte também da formação continuada desse
professor que está tentando conhecer a BNCC de tal forma que encontre
pessoalmente uma função também social para a mesma.
Já para replicar a segunda questão relacionada à formação do professor
e como a nova BNCC poderia afetá-la o professor 1 diz que “com a nova BNCC
a formação de professores deverá ser repensada” essa constatação revela a
necessidade de organização dos espaços escolares para a reflexão em relação
a realização da formação continuada em serviço com sistematização feita pelos
próprios professores.
Considerar o cotidiano escolar como lugar no qual as práticas escolares
ocorrem e nele se constitui o conhecimento reforça a ideia de Oliveira e Sgarbi
(2008, p.73) sobre a problemática do cotidiano e da realidade escolar:
Em lugar de tentar ensinar à realidade o que ela deveria ser, esse
tipo de reflexão político-epistemológica e metodológica de pesquisa
se volta para a compreensão de sua complexidade, das redes de
saberes, poderes e fazeres que nela se tecem e que a habitam e das
possibilidades de novas tessituras a partir do já existente.

Perceber a realidade como ela é, tentando organizar aquilo que poderia
auxiliar na organização dos conhecimentos, compreendendo-a de uma maneira
a refletir sobre ela e não ensinar aquilo que nela não existe consiste em
compartilhar mais do que simplesmente ensinar.
A professora 1 ainda contribui destacando que “para poder suprir as
novas demandas da nova BNCC a formação deve se realizar desde a
formação inicial até a formação continuada já que as exigências são outras”,
contudo, as condições disponibilizadas para o desenvolvimento dessa
necessária formação ainda são precárias. Ela ainda ressalta que, “no entanto,
antes de tudo, é necessário haver discussão sobre as novas articulações que a
nova BNCC deverá provocar no contexto da escola”, tal demanda exige
preparo para que dê conta das exigências e isso ocorre com reflexões acerca
da nova base.
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As discussões sobre a base podem ser relacionadas à ideia que Oliveira
e Sgarbi (2008, p. 70) destacam sobre o “desenvolvimento do conhecimento
nas diferentes áreas depende do interesse social que tenham”, pois algo não
discutido ou planejado para um grupo vasto num país de extensão continental
com inúmeras especificidades deve ser avaliado para que se pense
coletivamente para uma educação que atue como promotora da emancipação
social. São essas reflexões necessárias para que uma base curricular abranja
realmente as necessidades dos diferentes grupos.
A professora 2, no que se refere a formação de professores tendo em
voga a nova BNCC, salienta que:
Através da proposição de uma formação que terá como base a
reflexão docente compartilhada, a fim de possibilitar que os docentes
examinem as teorias implícitas no contexto escolar, seus esquemas
de funcionamento, suas atitudes, ou seja, a ação pedagógica em si.

Pensar a formação de maneira reflexiva revela um professor preocupado
com as questões relevantes no cotidiano escolar além de estar atento ao
compartilhar e verificar as teorias para que o processo educativo seja
percebido por todos os envolvidos nele. Além disso, a professora 2 acredita
que a formação do professor (destaco a formação permanente) “poderá auxiliar
na constituição de um constante processo de auto- avaliação que oriente o
trabalho pedagógico”. Esse pensamento vai de encontro ao processo de
análise e reflexão permanente do trabalho docente.
Ao mesmo tempo que a nova BNCC traz direitos e objetivos de
aprendizagem para os alunos considerada fruto de inúmeras discussões,
organizada a partir de milhares de contribuições de diversas pessoas ligadas a
organizações educacionais de todo o país, mas que de acordo com as
colocações dos professores ficou distante da escola e das práticas educativas.
Maciel (2011, p. 98) revela algumas situações relacionadas ao ambiente
escolar e sua crise, com esvaziamento dos conteúdos, desvalorização do
professor e alunos que não aprendem e isto:
Está nos cobrando uma grande mudança e que implica um novo
pensar, uma prática com um novo conteúdo, novos conhecimentos,
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novas formações, novas formas de intervenção. [...] vivendo o
movimento de ruptura do regime de acumulação rígida para o regime
de acumulação flexível. [...] e ao pensarmos na educação escolar, o
professor, responsável pela formação de seus alunos, precisa estar
atento para que as respostas às frequentes perguntas colocações,
anteriormente citadas, sejam mais bem fundamentadas, saindo do
discurso pré-reflexivo para o reflexivo.

Para a professora 3 a nova BNCC, no que diz respeito à formação de
professor:
Pode afetar no sentido de os cursos de formação de professores não
prepararem os educadores com o conhecimento mais aprofundado
da BNCC, formando professores despreparados para as adaptações
necessárias nas escolas.

Esse destaque ao despreparo dos cursos de formação de professores
ressalta a importância da formação para a organização do espaço escolar. O
cotidiano da escola precisa ser levado em consideração quando as políticas
públicas afetam diretamente o ambiente escolar.
A

resolução

de

problemas

na

escola

promove

as

mudanças

indispensáveis à formação de professores, pois como Imbernón (2010, p. 94)
enfatiza:
No futuro, será mais necessário dispor de formadores em formação
continuada que colaborem nos diagnósticos em conjunto, do que
solucionadores de problemas alheios. Essa mudança será profunda
quando a formação deixar de ser um espaço de “atualização” para
ser um espaço de reflexão, formação e inovação, com o objetivo de
os professores aprenderem.

Nenhuma mudança teria valor se não organizada em conjunto e visando
solucionar os problemas do local do qual fazem parte os professores. Pensar
em reflexão para que com isso, os professores aprendam revela o significativo
e complexo movimento que é a formação continuada.
Imbernón (2009, p.52) ao tratar da formação permanente, destaca que
“se a diversidade das práticas educativas é evidente, o contexto influencia na
forma de ensinar e pensar a educação” essa forma de refletir o que se pensa
em relação ao desenvolvimento do trabalho tendo em voga a nova BNCC deve
ser considerado como possibilidade de ampliação de conhecimentos que
seriam expressivos no que diz respeito a qualidade da educação.
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O autor ressalta a necessidade de “uma formação que se aproxime às
situações problemáticas em próprio âmbito” essa forma de formação orienta a
reflexão sobre esse ambiente escolar e o faz a partir e através das práticas
educativas evidenciadas no mesmo fazendo o contraponto com a nova BNCC
precisaria um novo pensamento reflexivo destacando que uma imposição
sistêmica de uma base não pensada por professores que trabalham nas redes
(públicas ou privadas) e vivenciam as problemáticas cotidianas.
Tratando de saberes, aprendizagens e ensinamentos Paulo Freire
(2015, p.26) trata a “prática do ensinar-aprender” e desta forma destaca:
Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinaraprender, participamos de uma experiência total, diretiva, política,
ideológica, gnosiológica, pedagógica, estética e ética, em que a
boniteza deve achar-se de mãos dadas com a decência e com a
seriedade.

Uma seriedade que destaca a necessidade de pensar o processo
educativo e formativo como uma possibilidade de reorganizar a sociedade e
destacar a constituição de saberes inerentes ao cotidiano vivenciado. Tal
cotidiano pode ser reconhecido por aqueles que dele fazem parte.
(Re)constituir o cotidiano escolar a partir das percepções das problemáticas
nele vivenciadas faz parte do processo de ensinar e aprender.
DESENLACE DA CONVERSA: REFLEXÃO
Ao finalizarmos essa conversa acerca das perspectivas dos professores
em relação a nova BNCC e a formação de professores nesse processo
educativo nas escolas com cotidiano diverso traçamos algumas considerações.
A

organização

dos

espaços

escolares,

as

necessidades

de

desenvolvimento de projetos políticos pedagógicos embasados na realidade de
cada

escola

considerando

suas especificidades e

relacionando

suas

problemáticas com as orientações de cada espaço escolar são fundamentais.
As possibilidades de uma BNCC ainda precisam ser ponderadas e para
que sua “inevitabilidade” seja percebida uma formação consistente embasada
em políticas públicas e voltada para os contextos educativos e suas
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especificidades é imprescindível. Cada cotidiano merece uma apreciação
profunda e ao mesmo tempo sensível reconhecendo cada singularidade como
única e própria daquele local.
As mudanças advindas da nova BNCC poderão afetar os cotidianos
escolares, pois ao propor uma base curricular para um país de incontáveis
diversidades também é preciso compreender que sua efetivação ocorrerá
também de diferentes formas. Alguns locais com suas singularidades irão
proporcionar

amplos

debates

e

análises

desse

documento

até

sua

implementação. Outros tantos espaços escolares absorverão seu conteúdo
sem reflexão alguma.
Os sujeitos de cada escola poderão analisar detalhadamente tal diretriz
fazendo uso da gestão democrática e respeitando suas peculiaridades.
Consideramos que se o professor aprofunda sua formação e compartilha suas
dúvidas,

seus

anseios,

seus

saberes

possibilitará

o

entrelaçar

dos

conhecimentos fundamentais para a constituição do grupo do qual ele
pertence.
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FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: REFLEXÕES SOBRE OS
PROCESSOS FORMATIVOS
Neila Carla Camerini1
Marlina Oliveira Schiessl2
Jerônimo Sartori3

Eixo 3 –Formação de Professores
RESUMO
Este estudo faz parte de uma revisão teórica sobre a formação continuada de professores.
Tendo em vista que o mesmo perpassa na escola, procuramos compreender alguns processos
formativos na docência e o que os autores consideram acerca do assunto. O objetivo deste
trabalho é realizar uma revisão literária sobre os aspectos relacionados a formação continuada
de professores buscando visar a reflexão dos docentes sobre sua prática cotidiana. A
abordagem metodológica é de caráter qualitativo, realizando levantamento bibliográfico e
documental de alguns autores sobre o assunto. Ao final percebemos que a formação
continuada em serviço contribui efetivamente para qualificação da prática pedagógica dos
professores e ampliam um diálogo na escola enquanto espaço formativo.
Palavras-chave: Formação de professores. Formação continuada. Formação em serviço

INTRODUÇÃO
Muitos são os desafios para a construção de uma educação de
qualidade para todos os brasileiros, a valorização da carreira do magistério por
meio da oferta da formação continuada constitui-se um desafio para as
políticas educacionais no Brasil, mas também se configura importante
instrumento de transformação e qualidade do ensino.
A função docente por natureza é complexa. Desafios diários se
manifestam no fazer pedagógico. Como, compreender cada fase do
desenvolvimento

da

criança

ou

adolescente,

diagnosticar

avanços

e

dificuldades no processo de ensino e aprendizagem, elaborar atividades
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específicas para a superação das dificuldades percebidas, buscar teorias e
articular com sua prática em sala de aula.
Diante deste exposto, trazer a prática de formação em serviço para o
bojo das discussões, é uma oportunidade de dialogarmos com as políticas de
formação de professores, a formação continuada e a escola enquanto espaço
de formação. Entendemos que essas temáticas estão intimamente ligadas
umas as outras.
FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Historicamente a profissão docente é marcada por diversas lutas. A
superação da desvalorização social, a melhoria de salários, a regularização da
jornada diária de trabalho, e principalmente a ruptura da concepção de que
esta profissão é um sacerdócio onde a abnegação, o sacrifício e a paciência
sejam as competências necessárias para o fazer profissional de um professor.
Segundo dados coletados por meio de estudo do Conselho Nacional de
Educação, realizado no ano de 2012 e citados por Gatti (2011) existem no
Brasil um déficit de 250 mil professores, e as causas desta falta de
profissionais perpassam pelas questões acima citadas.
Nesta perspectiva concordamos com Gatti (2011) quando diz que:
[...]considerando o papel dos professores na qualidade da educação,
é preciso não apenas garantir a formação adequada desses
profissionais, mas também oferecer-lhes condições de trabalho
adequadas e valorizá-los, para atrair e manter, em sala de aula,
esses profissionais. (GATTI, 2011, p. 11)

Sendo assim recorremos às políticas públicas para a formação de
professores, a fim de compreendermos como o país vem tratando questões
como formação inicial e continuada, plano de cargos e carreira, condições de
trabalho, piso salarial e jornada de trabalho.
A perspectiva é por políticas públicas recentes e inovadoras que visem o
desenvolvimento do estudante, aprimorando métodos e estratégias para
atuação com distintas realidades almejando o desenvolvimento integral do
indivíduo.
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Para tanto, visa-se uma pedagogia de aprimoramento, na qual Barbosa
(2004) friza ser necessária
[...] a valorização do trabalho decente, a remuneração pela atribuição
de salários mais justos, a implementação da escola em tempo integral
, para o desenvolvimento de múltiplas atividades, a aproximação dos
pais da escola , a redução do número de alunos pôr salas, a
mudança na forma de organização da escola, avaliação das escolas
e dos sujeitos, o incentivo a auto-organização dos estudantes, a
ênfase na formação continuada, a construção coletiva de professores,
pais e estudantes no projeto político pedagógico. Uma pedagogia da
formação de professores deve garantir o direito do profissional da
educação de intervir na definição das políticas de sua formação
(BARBOSA, 2004, p.111).

Gatti (2012) nos faz perceber e analisar o quanto se faz necessário
aprofundarmos nossos conhecimentos a respeito das políticas voltadas à
formação docente.
Considerando que é mediante a prática reflexiva que o professor
esclarece os problemas e dificuldades encontradas no dia a dia da sala de
aula, deve visar que sua opinião é extremamente importante para se obter uma
formação que atenda as dificuldades encontradas a fim de superá-las no
momento da formação continuada (BRASIL, 2007).
Alarcão (1996) também faz sua contribuição sobre o professor reflexivo
em suas atividades de docência
[...] o conceito de professor reflexivo não se esgota no imediato da
sua ação docente, ser professor implica saber quem sou, as razões
pelas quais faço o que faço e concientizar-me do lugar que ocupo na
sociedade. Numa perspectiva de promoção do estatuto da profissão
docente, os professores têm de ser agentes ativos do seu próprio
desenvolvimento e do funcionamento das escolas como organização
ao serviço do grande projeto social que é a formação dos educandos.
(ALARCÃO, 1996, p.177)

Visamos a existência da formação inicial e continuada de professores,
onde o objetivo perpassa em buscar conhecimento e aperfeiçoar saberes
docentes. A construção da identidade do professor e ser sujeito da sua própria
formação são aspectos imprescindíveis para as ações educacionais, pois
Lüdke (1995, p. 119) explica que “esta perspectiva de formação de professores
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centrada na investigação encoraja o professor reflexivo a examinar o seu
próprio ensino, com vistas a uma mudança nas práticas”.
A reflexão sobre a ação torna-se um instrumento para as formações na
escola. Podemos pensar em futuras mudanças de busca de aprendizagens a
fim de considerar a todo momento as reais necessidades postas pelos
educadores e as que estão imersas na área educativa.
Acerca do docente reflexivo Nóvoa (1995, p. 25) posiciona que “a
formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva que forneça aos
professores os meios de um pensamento autônomo e que facilite as dinâmicas
de autoformação participada”.

Na medida em que formação é visada com

reflexividade dos educadores contempla-se o trabalho diário do professor.
Através dos diferentes programas e financiamento vem-se tentando
atender a necessidade quanto à formação de professores. Dentre os
apontamentos da pesquisa destacaremos três fatores a fim de argumentar
sobre a relevância acerca da necessidade dos estudos em políticas de
formação docente:
Estudar as novas competências que o professorado deve adquirir na
sociedade atual. • Tornar a profissão mais atrativa, seja na entrada,
seja no seu percurso, para reduzir a escassez de professores em
muitos países (melhorar o salário, a imagem e o prestígio social, a
carga de trabalho, a segurança no trabalho e a carreira). • Tornar a
instituição educativa mais autônoma, mais responsável pela sua
gestão pedagógica, organizativa e de pessoal ( GATTI, 2012 p. 17).

A formação inicial é o ponto de partida de um processo de formação que
deverá perdurar todo tempo do exercício da função de professor e tem
fundamental importância junto às políticas de formação docente. Visto que
constantemente as discussões se voltam aos currículos, oferta e avaliação dos
cursos formadores é importante salientarmos que a formação em serviço,
insere-se na efetivação de uma política pública, e está fundamentada na Lei
Federal 11.738/08 que cumpre a função de estabelecer um Piso Salarial e
reorganiza a jornada de trabalho do professor.
Esta significativa conquista abriu importante janela na carga horária do
professor da educação básica, promovendo assim a oportunidade do professor
964

usufruir 33% da sua carga horária fora da

sala de aula em atividades de

estudo, elaboração de atividades, organização de recursos didáticos, entre
outras questões inerentes à profissão, que precisam ser exercidas além da
regência. Porém esta realidade ainda não está concretizada em todo território
nacional.
Esta lei federal foi criada justamente para efetivar o já disposto na
Constituição Federal ao passo que estabeleceu, além do piso, a jornada de
trabalho a ser exercida pelo profissional, a fim de que o professor disponha de
um tempo maior para a elaboração de suas aulas, bem como na participação
nas demais atividades que envolvem a sua função.
A FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO
A formação em serviço é atualmente defendida por diversos autores que
compreendem o local de trabalho como uma extensão da formação do
professor, e percebem na formação continuada um movimento entre a
formação inicial (local em que a teoria se constrói na antevisão das práticas
futuras), e na formação continuada (onde as práticas se antecedem à teoria).
Basicamente, esta visão de formação continuada promovida pela
formação em serviço vem romper com aquela4 lógica de formação continuada,
muitas vezes ofertada pelas secretarias de educação, esporadicamente, com
temáticas que por vezes não vem ao encontro do interesse do professor.
Nas palavras de Placco (2003):
Formação continuada é um processo complexo e multideterminado,
que ganha materialidade em múltiplos espaços/atividades, não se
restringindo a cursos e/ou treinamentos, e que favorece a apropriação
de conhecimentos, estimula a busca de outros saberes e introduz
uma fecunda inquietação contínua com o já conhecido, motivando
viver a docência em toda a sua imponderabilidade, surpresa, criação
e dialética com o novo. (PLACCO, 2003, p. 26-27)

4

Este termo faz menção à forma como se concebeu formação continuada por muitos

anos, treinamentos, esporádicos, específico marcado pela descontinuidade.
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Assim, a partir deste entendimento, é que a escola enquanto lócus de
formação continuada é compreendida como espaço propício para o professor
se desenvolver profissionalmente. Libâneo (2004) nos traz uma reflexão que
“as deficiências de formação inicial e a insuficiente oferta de formação
continuada, aliadas a outros fatores desestimulantes, têm resultado num
grande contingente de professores mal preparados para as exigências mínimas
da profissão”. (p. 2)
A formação inicial trata-se do primeiro passo para a iniciação da carreira
profissional, sendo que nela é desenvolvido um currículo formal visando à
preparação mínima para o mercado de trabalho. Neste sentido defendemos o
argumento de que a formação continuada em serviço vem contribuir
efetivamente na superação das possíveis lacunas deixadas pela formação
inicial.
Pois concordamos com Nóvoa (1995) que a formação continuada de
professores visa momentos de socialização, integração e configuração pessoal,
acreditando ser local propicio para a troca de conhecimentos e técnicas novas
para adaptar ao cotidiano escolar.
Ao considerar a escola como lócus do processo de formação
continuada, Candau (1997) afirma que:
[...] considerar a escola como lócus de formação continuada passa a
ser uma afirmação fundamental na busca de superar o modelo
clássico de formação continuada e construir uma nova perspectiva na
área de formação continuada de professores. Mas este objetivo não
se alcança de uma maneira espontânea, não é o simples fato de
estar na escola e de desenvolver uma prática escolar concreta que
garante a presença das condições mobilizadoras de um processo
formativo. Uma prática repetitiva, uma prática mecânica não favorece
esse processo. Para que ele se dê, é importante que essa prática
seja uma prática reflexiva, uma prática capaz de identificar os
problemas, de resolvê-los, e cada vez as pesquisas são mais
confluentes. (CANDAU, 1997, p. 57)

Desta forma constituem-se práticas coletivas, formadas por educadores
em conjunto a fim de buscar a reflexão ação sobre a prática exercida.
Canário (2006) salienta que a escola pode ser definida como o lugar
onde os professores aprendem sobre o essencial: a sua profissão. Perceber a
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escola por esse viés é legitimá-la como espaço formador, propício para o
movimento ação-reflexão-ação, tendo a sala de aula como o ponto de partida e
o ponto de chegada da formação em serviço.
A efetivação da formação em serviço propícia um enriquecimento
pessoal, promove a troca de experiências entre os indivíduos e, principalmente,
contribui para uma melhor prática docente, ideia que na visão de Charlier vai
ainda além:
A formação é um elemento de desenvolvimento pessoal e profissional
do professor, mas ela também faz parte do investimento da instituição
escolar em seu capital humano. Passar de uma concepção individual
da formação para a de um investimento institucional significa conciliar
imperativos individuais e projetos de grupo; significa considerar a
formação como um co-investimento no âmbito de desenvolvimento do
projeto do estabelecimento. (CHARLIER, 2001 p. 101)

De acordo com Nóvoa (2002, p. 23) aprender se concretiza em dois
pilares: “a própria pessoa, como agente, e a escola, como lugar de crescimento
profissional permanente”. Dessa maneira, a escola vai se constituindo como
um espaço de aprendizagem para os seus professores.
Christov (2003) salienta ainda que:
No dia-a-dia da profissão o conhecimento transforma-se em ação, e a
ação transforma-se em conhecimento – é o movimento dialético que
concilia a perfeição da utopia do ideário universalizante e a crueza
dos limites da realidade escolar particularizada. Dessa forma, à custa
de profundo esforço intelectual, torna-se possível a construção da
teoria específica de cada professor, a qual estabelece harmonia entre
os autores renomados e uma experiência localizada (no espaço e no
tempo). (CHRISTOV, 2003, p. 32)

(ANDRÉ, 2004) chama a atenção para o cotidiano escolar e aponta
para

um

número

institucionalmente

variado
definidos

de

papéis

como

assumidos

professores,

por

alunos,

seus

sujeitos,

coordenadores

pedagógicos, diretores, serventes, merendeiras, dentre outros, e os conceitua
como coletivo escolar.
Na perspectiva da formação em serviço é necessário, nos voltarmos
também ao sujeito Coordenador Pedagógico que sob o ponto de vista de
Chistov:
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Atribuição essencial do coordenador pedagógico está sem dúvida
alguma associada ao processo de formação em serviço dos
professores. Esse processo tem sido denominado de formação
continuada, tanto nos textos oficiais de secretarias municipais e
estaduais, como na literatura recente sobre formação em
serviço.(2003, p. 9)

Com base nessa constatação pode-se afirmar que o coordenador
pedagógico é o profissional que direciona as ações para a transformação, para
a construção de um projeto transformador que mobilize a equipe docente
proporcionando, assim, mudanças e transformações significativas a cada
indivíduo inserido no ambiente escolar. Destacando a contribuição de Orsolon
(2003) referente à:
A promoção de um trabalho pedagógico que ultrapasse as fronteiras
do conhecimento e das funções/ações rigidamente estabelecidas no
âmbito da organização e da gestão da escola, por meio de uma
gestão participativa, na qual os profissionais dos diferentes setores
possam efetivamente participar da construção do projeto-políticopedagógico da escola, colaborando na discussão, a partir de seu
olhar e de sua experiência propiciaria a construção de uma escola em
que as relações e os planejamentos de trabalho se dessem de
maneira menos compartimentada, mais compartilhada, e
integrada.(ORSOLON, 2003, p.21)

A intervenção na prática pedagógica do professor sem sombra de
dúvidas é um dos fazeres mais complexos para o coordenador pedagógico,
muitas vezes é fator que provoca tensões no ambiente escolar.
Orsolon (2003), neste sentido, faz-se necessário a compreensão de que
o coordenador pedagógico é mais um dos sujeitos que compõem o coletivo da
escola, e seu trabalho não pode se dar de maneira isolada, nem sua postura
ser de detentor de todo saber pedagógico, pois a ação do coordenador, tanto
quanto a do professor, traz subjacente um saber fazer, um saber ser, e um
saber agir, inerente de cada função, no qual ambos saberes corroboram para o
sucesso do coletivo.
Concorda-se com Almeida (2003), quando diz que na relação entre o
coordenador pedagógico e o professor, é extremamente importante identificar
um no outro os seus saberes, dificuldades e necessidades, em outras palavras
atuação do coordenador pedagógico deve estabelecer uma parceria que
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reconhece, compreende e identifica as dificuldades que emergem da sala de
aula de cada professor (a).
Despertando assim um sentimento de pertencimento, que resultará na
constituição de vínculos que gerarão respeito, confiança e credibilidade
oportunizando espaço privilegiado para o diálogo as trocas e a construção do
conhecimento.
Efetivar a escola um lócus de formação em serviço é acima de tudo
contribuir para o que Sartori (2009) define como emancipação profissional, pois
a partir do momento em que os conteúdos das práticas formativas são
propostos a partir das necessidades que surgem do interior da sala de aula de
cada professor, estamos presenciando o surgimento de um professor
investigador, “voltados à reconstrução da crítica das teorias pedagógicas e de
seu fazer, procurando transformá-lo ou inová-lo mediante um rigoroso processo
de autocrítica.” (Sartori, 2009 p. 23). Ocasionando assim, a oportunidade do
professor teorizar sua própria prática docente.
Flóride e Steinle (2008) destacam algumas contribuições ofertadas pela
formação em serviço:
[...] nas estratégias de formação em serviço, os professores
constituem-se em sujeitos do próprio processo de conhecimento onde
ora são professores “ensinantes” ora professores “aprendentes”; esta
modalidade de formação, por estar mais centrada no espaço escolar
acaba oferecendo ao professor plena autonomia, decorrência natural
da condição de sujeito do próprio conhecimento; por estar centrada
nos reais problemas da escola, a probabilidade de adesão e de
comprometimento coletivo, com certeza, será maior; favorecendo o
envolvimento coletivo alunos e professores só terão a ganhar, pois
professores conscientes de sua ação, através da prática pedagógica
refletida, consequentemente, alunos aprendendo mais e melhor e
professores mais satisfeitos. ( FLÓRIDE E STEINLE, 2008, p. 12)

Esta perspectiva de formação continuada, sem sombra de dúvidas
aponta um caminho para as transformações tão esperadas em educação, mas,
sobretudo anuncia a necessidades das instituições escolares, dos gestores e
equipe docente, efetivar a prática da formação em serviço.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Atualmente o que precisamos é que a formação docente venha a
atender as reais necessidades e dificuldades que se apresentam no cotidiano
escolar, trazendo assim novas concepções no campo educacional e no
trabalho pedagógico.
Garantir aos educadores momentos e espaços necessários à construção
do conhecimento, avaliação e reflexão sobre a prática, planejamento e
construção dos mecanismos de intervenção pedagógica em função do
educando é um caminho para a construção da qualidade da educação em
nosso país.
Contudo a formação continuada em serviço contribui efetivamente para
qualificação da prática pedagógica dos professores e ampliam um diálogo na
escola enquanto espaço formativo.
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PROFESSOR EMPREENDEDOR: DE QUE LOCUS ESTAMOS FALANDO?
Belmiro José da Cunda Nascimento1
Lucia Maria Martins Giraffa 2
Eixo 3 – Formação de Professores
RESUMO
Este artigo apresenta o resultados parciais relacionados a investigaçao em andamento
relacionada a uma pesquisa de cunho qualitativo, apoiada em revisao bibliografica e estudo de
caso, onde se busca problematizar a questao da emergencia da formaçao/ação emprededora
no contexto escolar. A fluidez do que é efetivamente esperado quando se fala em “empreender
em Educação” nos mobiliza, desestabiliza e nos desafia de diferentes maneiras. A falta de
clareza do locus do qual estamos falando tem trazido muitos problemas, especialmente, para
gestores, pesquisadores afetos ao tema da Educaçao empreendedora e inovaçao curricular.
Busca-se neste artigo apresentar algumas reflexões oriundas da organizaçao do campo
teórico, experiencias vivenciadas pelos autores a fim de apontar inflexões possiveis para
esclarecimento do que efetivamente estamos falando ... ou que deveríamos falar.
Palavras-chave: Educação Empreendedora. Formação docente. Empreededorismo.

INTRODUÇÃO
A área de educação, nos últimos anos, tem experenciando demandas
por

inovações e mudanças de paradigmas no que concerne às práticas

pedagógicas, modalidades de oferta e utilização de recursos tecnológicos para
apoiar o fazer docente e discente. As tecnologias digitais permitiram que aulas
se tornassem on-line, que livros e materiais impressos fossem digitalizados e
disponibilizados de maneira ubíqua, acrescidos de mídias além do texto,
ampliando a qualidade e diversidade da informação disponibilizada. Neste
movimento dinâmico onde a cibercultura é um dos agentes responsáveis pelo
estímulo e pela evolução da educação. Muitos desafios emergiram para
adequação/ajuste/revisão da formação docente para dar conta deste novo
contexto estabelecido pela cibercultura. Termos como criatividade, inovação e
empreendedorismo foram (re) introduzidos no cotidiano das discussões
1
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relacionadas a formação docente para atuar nos espaços líquidos e fluidos do
contexto contemporâneo como menciona Santaella (2014).
Criatividade é um termo presente na formação docente, inovação e
empreendedorismo são atributos que são agregados não como “novidade”,
mas sim como necessidades. Inovação não provoca tanto impacto no meio
acadêmico como o termo “empreendedorismo”. Concepções equivocadas têm
gerado muito mal estra entre os professores acerca do que, efetivamente se
espera quando se deseja que um docente seja empreendedor.
Entendemos que ao falar de “professores empreendedores” atribuímos
este atributo àqueles educadores que, além de organizarem/executarem
atividades típicas da docência, tais como aulas, atendimento de alunos,
criação/modificação de materiais, avaliações e tutoria, também buscam
soluções para melhorar a área em que atuam e oferecer uma nova experiência
de aprendizado, gestão ou ampliação do que seja a atividade docente na
contemporaneidade. Basicamente, são professores com disposição ou
capacidade de idealizar, coordenar e realizar projetos, com iniciativa de
implementar novos desafios ou mudanças em paradigmas já existentes, com
alterações que envolvem inovação e riscos, quebrando os paradigmas com
atitude crítica, resgatando um conjunto de conhecimentos relacionados a essa
forma de agir, criando conexões novas para problemas novos posicionando-se
como um verdadeiro agente transformador que surpreende e emociona.
No entanto, a concepção do que seria um professor empreendedor, na
perspectiva da formação docente, ainda possui fluidez e imprecisão.

Este

artigo discute o atributo “empreendedor” associado ao docente buscando
resgatar a perspectiva histórico-filosófica estabelecendo um campo de
discussão teórica que nos permitir refletir do que efetivamente desejamos ao
almejar que os processos de formação docente contemplem a questão do
empreendedorismo. Buscamos um docente que “capte negócios”? Auxilie a
instituição a captar estudantes? ... ou queremos docentes que empreendam o
“fazer docente” na perspectiva da contemporaneidade considerando as
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possibilidades e desafios ofertados pela cibercultura? De que locus estamos
falando?
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A partir do fim do século XX e na soleira do século XXI inúmeras teorias
desenvolvidas em diferentes áreas do conhecimento científico têm-se apoiado
direta ou indiretamente em pressupostos epistemológicos, teóricos e mesmo
empíricos,

pertinentes

à

perspectiva

do

método

e

da

causa

do

empreendedorismo. A filosofia do espírito empreendedor é historicamente uma
das mais determinantes fontes do relativismo conceptual que dominou a vida
intelectual do século XX. No entanto, é muito provável que a área da Educação
rejeite o relativismo nas formas contemporâneas, como por exemplo a
suposição de que professores empreendedores, são professores com boas
ideias e espírito empreendedor.
Na moderna história da abordagem científico, principalmente durante o
século recém-passado, na história do empreendedorismo e de evidências
empíricas acumuladas desde a época de Peter Drucker (1987), em sua obra
intitulada Inovação e Espírito empreendedor, a noção de empreendedor
apresentou diferentes enfoques epistemológicos que, de certa forma foram
desenvolvidos com o objetivo de acompanhar a complexidade crescente,
identificada no mundo empírico, através de descobertas científicas, tanto nas
chamadas ciências duras como nas ciências sociais.
Ao oferecer uma experiência de aprendizado diferenciada, o professor
empreendedor estimula a geração de cooperação e a distribuição equitativa
dos direitos e dos deveres entre os cidadãos de modo a gerar a máxima
cooperação entre eles e uma correta distribuição dos benefícios alcançados. A
sua filosofia assenta numa concepção universalista da justiça, seguindo o
modelo inspirado em Kant (2006). Nesse sentido, ele auxilia a estabelecer os
princípios de uma sociedade justa, tendo por base uma situação inicial
hipotética e também de concorrência, mas esta concorrência definida a partir
de uma etimologia da origem e da evolução da palavra do latim de "concurrere"
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do prefixo "com" de "junto" mais o complemento "currere”; correr, espalhar, ou
seja, numa tradução para significar correr junto e não de campeonato ou
disputa. Ele demonstra que todo o homem razoável, colocado nesta situação
imaginária, apenas pode desejar pertencer a um sistema social o mais
equitativo possível. Pensar no todo e não somente em si mesmo é o passo
mais importante para o espírito empreendedor.
Dentro da sociedade humana, que constitui o horizonte intramundano do
homem moderno, nada me parece mais importante do que a vida das
organizações e, entre estas, a vida nas organizações educadoras. Falar sobre
as organizações educadoras e de espírito empreendedor é também falar sobre
um dos temas de maior ressonância não só psicológica, não só econômica,
não só sociológica, mas também filosófica atingindo de maneira direta e
indireta a totalidade dos homens que é a intersubjetividade, a comunicação
das consciências individuais, umas com as outras, realizada com base na
reciprocidade constitui o sentido pleno da experiência humana(SANTOS,
1992,p.13-23).Essa é uma questão que o professor empreendedor deve
considerar como critério preponderante em todas ou quase todas as atividades
humanas seja no campo da ciência, das artes, do artesanato, seja no das
profissões liberais que pode dar um significativo espaço à criatividade, a
imaginação ou a qualquer outra manifestação de inteligência.
E, como sinaliza Santos (1992, p.13), a intersubjetividade é um dos
mecanismos de legitimação de resultados científicos. Quer seja em paradigmas
como propõe Thomas Khun (1992), seja em programas de pesquisa científica
como afirma I. Lakatos (1994), seja em outra qualquer versão da teoria da
falsificação na linha de Karl Popper (2013, p.69), a intersubjetividade é
simplesmente fundamental. O resultado científico é legitimado para os outros
nos termos em que os outros forem capazes de apreciá-los e aceitá-los. Fora
da intersubjetividade não há possibilidade de legitimação.
A

partir

dessa

identificação,

do

espírito

empreendedor,

da

intersubjetividade, da criatividade com inteligência e da procura do professor
empreendedor, podemos facilmente deduzir, inferir, que essa disciplina pode
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ser ensinada e, para além disso, deve ser cultivada. Evidentemente para
encorajarmos o professor empreendedor muitas capacidades de observação e
síntese, padrões, funções repetitivas devem ser reinventadas, as pessoas
precisarão reinventar-se, as instituições deverão como agentes facilitadores
fornecer "espaços de fazer", ambientes propícios à criatividade, será preciso
conhecer os estudos até hoje feitos numa perspectiva interdisciplinar e suas
manifestações. Nesse sentido, o livro clássico de Arthur Koestler (2014), The
act of creation bem como a recente obra de Domenico de Masi (1997), A
Emoção e a Regra e Os grupos criativos na Europa de 1850 a 1950, e a obra
de Margaret A. Boden (2003), The Criative mind - Myths and mechanisms, a
importante obra de Carl Rogers (1997), Tornar-se Pessoa são importantes.
Quando pensamos na tarefa difícil e trabalhosa de tentar conceituar “o
que” ou “aquele “que empreende, que transforma, que compartilha uma nova
inteligência com propósito de aumentar seu nível de competência, operando de
modo sistêmico diferente; tecemos um paralelo entre as ideias de Edgar Morin
e algumas das teorias educacionais utilizadas no percurso da história da
educação quando Morin afirma que:
[...]a inteligência que só sabe separar, fragmenta o complexo do
mundo em pedaços separados, fraciona os problemas,
unidimensionaliza o multidimensional. Atrofia as possibilidades de
compreensão e de reflexão, eliminando assim as oportunidades de
um julgamento coletivo ou de uma visão a longo prazo. (MORIN,
2008, p.86).

Nesse sentido, o professor empreendedor é o agente transformador e a
criatividade está nessa reforma de pensamento, nesse "reolhar" para a nossa
natureza. A criatividade a que quero introduzir refere-se a uma atitude perante
a vida, diante da realidade, que produz inserção social que cria um novo
imaginário, é um sistema autopoiético capaz de elaborar imaginariamente a
nossa experiência constitutiva do sujeito singular, e nesse sentido, penso que a
primeira criatividade do homem é inventar-se.
Ao fazer essa observação me ocorre a lembrança e uma pergunta feita
por Platão(2016), descrita em sua obra A República, no livro VII a Alegoria da
caverna: Quem são, pois, aqueles que obrigaremos a ser guardiães? Não
serão os homens que, além de serem os mais entendidos nos assuntos do
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Estado e os mais capazes de administrá-lo, possuam outras honras e levem
uma vida melhor que a do político? (PLATÃO, 2016, p.283). Diversamente de
Platão, ao invés de "guardiães" usaríamos o termo "professor empreendedor”!
Os seres humanos são constelações de potencialidades continuamente
mutáveis. Entretanto, muitas vezes têm uma visão distorcida da realidade. No
mito da caverna, os prisioneiros somos nós, e como explica Feldman (2003,
p.81-87), que através de nossas crenças ditas verdadeiras, das nossas boas
razões, nossas crenças justificadas enxergamos e acreditamos apenas em
imagens criadas pelas nossas crenças pela nossa cultura, que embora
justificadas conceitos e informações que recebemos durante a vida, não nos
conectam a verdade. A caverna simboliza o mundo, esse internalismo, pois nos
apresenta imagens que não representam a realidade. Só é possível conhecer a
realidade, quando nos libertamos destas influências culturais e sociais, quando
a análise do nosso conhecimento exige um elemento externo de crença, é o
conflito entre internalismo versus externalismo, quando nós, participantes de
um processo descobrimos novos aspectos de nós mesmos no fluxo de nossa
experiência, ou seja, quando saímos da caverna. Platão (2003, p.289), afirma
no seu diálogo com Gláucon que "a inteligência é provocada pela contradição
do uno e do múltiplo".
A

importância

desse

tipo

de

perfil

de

docente

no

contexto

contemporâneo da cibercultura, a qual demanda repensar o fazer docente à luz
das emergências da sociedade atual, na qual a liquidez de experiências,
conhecimentos e crenças gera/estimula a necessidade em inovar métodos e
processos associados ao ensinar e ao aprender. O docente é o vetor que
auxilia que as novidades sejam trazidas para o texto e contexto escolar de
maneira mais ágil exercendo uma autonomia racional e moral que não perca de
vista, a perspectiva da imaginação social que é o remédio contra o
individualismo que possibilita investigar o mundo a partir do olhar do outro.
As tendências no aprendizado podem ser potencialmente ótimas e
solucionar diversos problemas, porém, se os professores não estão dispostos a
implementá-las em suas aulas, não adianta desenvolver boas ideias, uma vez
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que o sistema pode transformá-las em alienação.Professores de natureza
intrinsecamente empreendedora estão sempre atentos às últimas tendências e
abertos para as novidades. Eles sabem como está organizada sua área de
atuação, conhecem tendências, práticas, recursos e autores que fazem a
diferença e trazem ideias originais e potencialmente revolucionarias para
resolver os problemas que enfrentamos e não deixam de lado a oportunidade
de testar essas possibilidades e novidades na sua sala de aula.
Acima de tudo, professores empreendedores sabem adequar as novas
tendências de acordo com o perfil de cada aluno e o contexto onde trabalham.
Por isso, as padronizações e pré-julgamentos devem passar ao largo deste
procedimento, entendendo o jeito dos seus alunos e descobrindo como
trabalhar com cada um deles. No entanto, isso deve estar contextualizado
dentro de uma perspectiva pedagógica de autonomia e de um construtivismo
moral.
É neste sentido que o conceito de autonomia, principalmente se
considerarmos o que Rawls (2012) passou a chamar de “autonomia racional”,
(autonomia moral no sentido do procedimento) tem demonstrado ter percorrido,
um caminho interdisciplinar. No meu entendimento, a história da Filosofia e do
direito, no decorrer do século XX, principalmente a partir da segunda metade,
nos anos setenta, com a teoria da Justiça e, posteriormente, com a História da
Filosofia Moral, tem atestado um deslocamento epistemológico e teórico em
direção a uma crescente convergência. Essa convergência teórico-conceitual
se traduz na admissão de que a autonomia moral no sentido do procedimento é
um conceito que se assenta num referencial de simetria, nome que designa a
situação imaginada por Rawls (2012), onde os indivíduos estabelecem um
contrato social sob certas condições. Trata-se de uma situação idêntica ao
estado de natureza imaginado por John Locke (2012), no qual os indivíduos
estabeleceram o contrato social que passou a reger as suas relações sociais.
Nesse sentido, para que as decisões, tomadas nesta situação original, sejam
inteiramente justas é necessário que as partes respeitem as regras e princípios
da sociedade justa, de respeito à igualdade de direito de cada um, que
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independe da lei positiva, mas de um sentimento do que se considera justo,
tendo em vista as causas e as intenções.
Também nesse sentido preciso, o professor empreendedor é um líder, é
aquele do exemplo, pratica o exercício da virtude de uma qualidade moral
particular com o considerado correto e desejável, explicita nessa virtude quem
ou do que (atitude, comportamento, fato etc.). É como afirma Carlzon (2005,
p.101)"dar um bom exemplo é verdadeiramente o meio de comunicação mais
eficaz e, dar um mau exemplo é desastroso! “Os líderes, comenta Carlzon
(2005), devem ter consciência de quanto a comunicação não-verbal pode
ilustrar o estilo que as outras pessoas na empresa/escola/no trabalho devem
seguir.
Nos aliamos à perspectiva de Carlzon (2005), porque ela traz lições
importantes que podemos considerar como estímulo a uma mentalidade
empreendedora. Como um imperativo categórico, para lembrar Immanuel Kant,
pode ser delegada ao professor empreendedor enquanto um líder educador
que estimula e propõe a capacidade de seus liderados de compreender e dirigir
mudanças, de encaixar na criatividade, na imaginação sobretudo quando inova,
o afeto, a segurança e a objetividade que considera na busca da superioridade
de inteligência, uma transcendência que revela intensa ''espiritualidade" que
tem por objetivo o de dar crédito, compartilhar, organizar; de vender o sonho e
sua causa, na forma de projeto, trabalho e ação (CARLZON, 2005,p.42-46).
Desta forma, o professor empreendedor é um ouvinte, um comunicador, um
educador, uma pessoa emocionalmente expressiva e inspiradora, capaz de
criar a atmosfera certa em vez de tomar ele mesmo todas as decisões, mas
sobretudo mostrar onde a teoria encontra a vida. Ensinar que é através de
processos de interpretação que, cognitivamente, construímos mundos atuais e
possíveis e que devemos fugir do idealismo mágico (ECO,2015, p.XIX-XXI)
Nessa perspectiva, sua essência se manifesta na existência, numa
perspicácia, sagacidade manifesta e senso de justiça, imparcialidade, respeito
à igualdade de direitos como se fosse um juiz de um julgamento. A correção,
lisura na maneira de proceder, julgar, opinar etc.; retidão, equanimidade,
980

igualdade, imparcialidade que na etimologia do latim aequìtas átis 'igualdade,
equidade', integridade, razão; se contrapõe a sua antonímia de contraposição,
iniquidade, injustiça; de contraposição ao ardil da intolerância, da intenção de
impor de forma arbitrária que são sustentadas por indivíduos ou escolas cuja
pedagogia detesta o pluralismo e a autonomia dos indivíduos. Para Carlzon
(2005, p.43), "um líder não é escolhido porque sabe tudo e pode tomar
qualquer decisão. É escolhido para reunir o conhecimento disponível e então
criar os pré-requisitos para a realização do trabalho. Elabora os sistemas que
lhe permitem delegar responsabilidades para as operações, soluções do dia a
dia".
METODOLOGIA
A metodologia utilizada para organização da pesquisa e coleta de dados
aproximou da técnica do grupo focal, registro de diálogos informais em espaços
públicos, sem identificações de nomes ou cargos e/ou endereços, mas com
uma dimensão de discussão crítica e racional de questões comuns, sobre
empreendedorismo de forma geral e sobre a formação de um professor
empreendedor de forma específica com um grupo de 10 participantes,
pequenos empresários que participaram de um projeto, gerenciado pela
PUCRS através da Escola de Negócios e com alguns alunos do curso de
Empreendedorismo e sucessão. E, nesse sentido, ocupamos uma posição
intermediária entre a observação participante e as entrevistas em profundidade.
A partir do campo teórico selecionado, pudemos perceber a partir das
manifestações desses grupos justificativas para explicar a possibilidade
dualista de como formar o empreendedor e explicitar o argumento de que
haveria uma relação de determinação entre o empreendedorismo e a
necessidade de se formar um professor empreendedor com suas novas
qualidades,

com

seus

métodos

singulares

e

que

o

campo

do

empreendedorismo, tão vasto e indefinido, exige ousadia, esforço teórico e
intensa exposição daqueles que se aventuram por seus caminhos. Este é o
caso deste artigo.
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O método proposto se realizou através de duas etapas qualitativas para
a coleta de dados: observatório e escuta com apontamentos e uma revisão
bibliográfica.
Na primeira etapa do observatório, mediante os objetivos propostos nos
grupos, do ponto de vista da abordagem qualitativa, optou-se em realizar um
debate/conversa com 5 empresários participantes do projeto e com 5 alunos do
curso de empreendedorismo a fim de buscar aprofundar e estabelecer as
visões e conceitos e ideias sobre empreendedorismo. O objetivo dessa
estratégia foi extrair a extensão ou magnitude e compreender a intensidade dos
processos sociais sobre o empreendedorismo e os processos de ensino e de
aprendizagem a partir da formação de um professor empreendedor e as
mudanças a serem consideradas na formação docente em face das
possibilidades ofertadas pela aprendizagem potencializadas pela cibercultura.
Para pesquisa de base bibliográfica, na segunda etapa, buscou-se a ampliação
da visão de método propondo-se explicar como a Teoria se apropria da
realidade. Partiu-se, então, da hipótese que as tecnologias resultantes da
revolução digital, a saber, as tecnologias do acesso e as de conexão contínua
afetam diretamente a formação do professor e podem nesse sentido, ser os
elementos importantes para a mudança de um paradigma e a estratégia
necessária para mudar o ponto de inflexão estratégico e levar a área da
educação a um novo patamar de desenvolvimento que afetam diretamente as
formas de educar e aprender.
A escolha desse tema foi resultado de algumas inquietações que
emergiram a partir do diálogo como os participantes, e da experiência dos
relatos dos alunos utilizando essa experiência como pesquisador e uma
observação participante, sobretudo; com alunos que estão inseridos num
contexto de interatividade, de espaço livre, informal, descentrado, capaz de
atender a muitas idiossincrasias, motoras, afetivas, emocionais, cognitivas dos
usuários. Nesse sentido, a proposta que pareceu mais lógica no primeiro
momento, e posteriormente, foi a de utilizar a técnica de Grupo Focal (GF).
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Os relatos da experiência com grupo focal, inseridos nessa proposta de
artigo, remetem ao texto de Gaskell (2002, p.79) que considera que os grupos
focais propiciam um debate aberto e acessível em torno de um tema de
interesse comum aos participantes. Um debate que se fundamenta numa
discussão racional na qual as diferenças de status entre os participantes não
são levadas em consideração. Também podem ser identificados, contudo,
outros propósitos de caráter mais específicos na utilização dos grupos focais
na pesquisa, tais como: focalizar a pesquisa e formular questões mais precisas
de investigação; subsidiar a elaboração de instrumentos de pesquisa
experimental e quantitativa; orientar o pesquisador para um campo de
investigação e para a linguagem local; avaliar um serviço, programa ou política;
desenvolver hipóteses de pesquisa para estudos complementares.
Nestes termos, ele define os grupos focais como uma “esfera pública
ideal”, tendo como referência o conceito de esfera pública de Habermas.
Gaskell (2002), identifica ao menos três tradições associados à utilização dos
grupos focais como técnica de entrevista, sendo eles: a tradição da terapia de
grupo (TavistockInstitute); a avaliação da eficácia da comunicação (Merton;
Kendall); a tradição da dinâmica de grupo em psicologia social (Lewin). O
grupo focal ocupa uma posição intermediária entre a observação participante e
as entrevistas em profundidade (GONDIM, 2002). De acordo com Flick (2002,
p.128) os grupos focais podem ser vistos também como um “protótipo da
entrevista semiestruturada” e os resultados obtido por meio desse tipo de
entrevista.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vistas este conjunto de atributos e expectativas relacionados
ao docente empreendedor, emergiram algumas questões que acreditamos
serem primordiais: É possível ensinar alguém a ser empreendedor? Seria
possível formar um docente empreendedor?
Acreditamos que sim, e como já dito anteriormente podemos deduzir,
inferir que essa disciplina esse decidir realizar, esse "per se” pode ser ensinado
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e, para além disso, deve ser cultivada e ao mesmo tempo contemplar uma
ampliação da educação girando continuamente como se fosse um fasor
agregando continuamente incrementos epistemológicos. Nesse sentido, nos
apoiamos em Morin (2008) o qual amplia a definição de ensino, e nos alerta
que este não deve ser tratado como conhecimento técnico, algo apenas
operacional, mas sim um conhecimento humanista, com mais consciência,
diferente de como é aplicado nos dias de hoje que de maneira equivocada não
desenvolve o cognitivo, apenas se restringe a ação de compreender e
assimilar. Remetendo-nos a importância de um ”ensino educativo”.
O trabalho de ensinar alguém a ser empreendedor passa pela
interconexão

da

distribuição

e

encadeamento

de

desconhecidos

de

formulações e justificações entre internalismos e externalismos, em frases,
hipóteses e experiências a priori, entender quando uma proposição reflete um
valor de verdade, segundo o sentido e conforme as regras de cada contexto de
organização e motivado para demonstrar algo que se necessita saber ou
construir e tornar evidente através de provas e comprovação.
É o ensino educativo nas palavras de Morin (2008), onde nos permite
compreender, nos ajude a viver e, ao mesmo tempo seja um modo de pensar
em construção; isso só obteremos com a reforma do pensamento. Diz ele que
“...a palavra “ensino” não me basta, mas a palavra “educação” comporta um
excesso e uma carência” (Morin,2008, p.86)
À primeira vista, utilizando como paralelismo o argumento de Santos
(1992, p.12) o ensinar a ser empreendedor e a formação docente parecem um
pouco sem pertinência. No entanto, as discussões que trazemos aqui e
também a crescente complexidade nas maneiras de entender o mundo e
também as organizações e a respectiva capacidade das pessoas de
enfrentarem os desafios da vida técnico-social em constante mutação,
observamos que esses campos possuem profundas ligações internas. Essas
ligações se expressam mais clara e coerentemente quando referenciadas
através de conceitos como o de singularidade, criatividade, inovação, atitude
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transformadora, pensamento reformador, olhar o mundo das interconexões e
mecanismos legitimadores.
É nesse sentido que a formação de um docente empreendedor que
quebra paradigmas surpreende e emociona passa pelo conceito de
singularidade no sentido de afirmar a legitimidade da diferença pois cada
pessoa sabe o que quer ser e o que é. As soluções não devem ser procuradas
à distância, mas na proximidade, na simplicidade, como explica Jon Elster
(1992) que se preocupa com os limites da racionalidade sem se entregar a
misticismos irracionais. É nesse sentido também, que a formação do professor
empreendedor deve passar pela sua retirada da caverna de Platão, da qual ele
deve deixar de ser prisioneiro e desprender-se; desembaraçar-se das amarras
que estão no horizonte de nossas crenças, das sombras que parecem
verdadeiras de certos conhecimentos que impedem muitos avanços e
destroem ilusões por mais verossímil que possam ser, facilitando o extravio do
caminho certo.
O caminho da formação é o da luta constante contra aquilo que age
contra; objeção, oposição que dificulta a inovação no sentido de que uma nova
realidade possa permitir a criação de outra realidade que gere instabilidade,
incerteza, mesmo que ela seja qualitativamente melhor e que expresse
intrinsecamente a verdadeira realidade, fonte de novas inspirações, motivações
e oportunidades que possibilitaria o desenvolvimento de juízos corretos e a
questionar criticamente aquilo que nos foi transmitido. A formação criativa,
empreendedora, é uma atitude transformadora, revolucionária no sentido de
modificar tradições, que se caracteriza pela inovação, pela originalidade, que
não quer copiar ninguém, que preza pela possibilidade de renovar padrões
estabelecidos que conjuntamente com seus alunos participa de revoluções no
sentido de modificar tradições, hábitos, culturas, significados, de refletir sobre o
mundo ao nosso redor, sensível em que as imagens prevalecem sobre os
conceitos.
Para formar o empreendedor é preciso transformar, é preciso atitude
essencial, que é construir uma realidade, esta pressupõe ação coletiva,
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unidade orgânica, na qual todos se beneficiam onde as motivações mistas são
essenciais para definir a partir da crítica epistemológica uma tensão dialética
entre os elementos e estabelecer a cooperação e muito importante para
satisfazer a um fim, a uma necessidade. Para isso, é preciso um esforço, um
novo estudar, um novo aprender, um novo querer saber, um ouvir articulado,
sensível reconstruindo o saber humano e a educação ajudando seus
semelhantes a saírem do mundo da ignorância e da mesmice e da
desigualdade, para construírem um mundo mais justo com sabedoria,
imaginação e criatividade e muito mais integrador.
A formação do professor empreendedor representa a ideia suprema do
transformador, ente supremo que pela sua narrativa própria se faz ouvir pela
maioria consciente e desequilibra e irrita, fazendo pensar a minoria ignorante.
O professor empreendedor é aquele que convida seus alunos como ensina
Forbes (2006) para somar esforços ao empenho que esses novos tempos
pareçam menos apavorantes e ansiogênicos, para que possamos explorar sua
vertente da invenção criativa de um novo laço social. É através de uma
formação científica e humanista e do ponto de vista que a ciência vista a partir
da experiência humana, num percurso que mesclam, de forma ao mesmo
tempo rigorosa e afetiva, informações técnicas sobre a complexidade do
conhecimento, das narrativas e suas consequências no dia a dia de educandos
e trabalhadores. É nesse momento que seu talento e formação se sobrepõe
para tratar de assuntos intrincados de forma lógica e cristalina. É ele que
através da sua erudição discreta de seus argumentos como educador junto aos
seus alunos, capazes de incorporar em discussões sobre matemática um
poema, podem encontrar insights de compreensão do novo laço social em que
vivemos, que explica que temos que abandonar a ideia de que a nossa ação
possa ser baseada em uma razão garantidora e que a vida é risco para quem
não queira ser genérico, plastificado e irrelevante (FORBES, 2012, p.25-46).
A inovação, a criatividade, imaginação apoiadas das novas realidades
virtuais, novos objetos de aprendizagem consagram novos métodos de como
fazer, com as novas técnicas que ao agirem diretamente com tecnologias de
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compartilhamento, dão resultados mais imediatos, significam uma vitória para a
formação, restaurando a noção de que o ensino é livre, divertido, desafiador e
inspirador e que a formação do docente não se limita à sua condição de
conteúdo e repetição mas sim a um contexto mais participativo mais
estratégico de ensino-aprendizagem de análise, formulação e implementação.
O professor segundo Jordão (2009) precisa ser um pesquisador permanente,
que busca novas formas de ensinar e apoiar alunos em seu processo de
aprendizagem. Portanto, no futuro, o ensino de uma educação empreendedora
passa pela formação docente do professor empreendedor e nesse sentido, a
Educação deve garantir seu lugar ao lado de outras ciências, para lutar contra
as pretensões obscurantistas que reduzem o pensamento a um único
paradigma ou confundem a autonomia e a criatividade com a falta de normas e
rigor científico.
As tecnologias digitais nesse processo de formação dão uma nova
compensação e podem dar capacidades surpreendentes no processo de
ensino-aprendizagem com a

criação e fortalecimento de redes de

aprendizagem, portais educacionais e redes sociais, entre outros que podem
ser potencializados através da colaboração entre educadores e a socialização
de informações que podem ser o ponto de partida, uma nova maneira de
formar educadores, considerando a mudança de cenário na escola com a
chegada das tecnologias digitais sobretudo ampliando o método atribuindo-lhe
uma excepcional habilidade que limita o professor diante de racionalidades
limitadas que é a de dizer e mostrar.
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO ESCOLAR: REFLETIR PARA
COMPREENDER
Silvia Regina Basseto Tolfo1
Maria Eliza Rosa Gama2
Eixo 3 – Formação de Professores
RESUMO
Este artigo traz reflexões sobre como se dá a organização do trabalho escolar, analisando o
contexto da escola que é influenciada pelas novas demandas e configurações sociais, as quais
exigem da mesma e de seus docentes novas formas de gerir este espaço e de desenvolver o
seu trabalho. Para tal, foi realizada uma pesquisa de cunho qualitativo (Flick, 2009), utilizando
como instrumentos de coleta de dados entrevistas semiestruturadas (Lankshear e Knobel
2008) e diário de campo (Zabalza,1994), direcionadas a seis professores que atuam em sala
de aula e a quatro professores que compõem a equipe diretiva do Instituto Estadual de
Educação Olavo Bilac. Os dados foram analisados de acordo com as etapas de análise de
conteúdo de Bardin (2016). Os autores que subsidiaram teoricamente a pesquisa em questão
foram: Gama e Terrazan (2015); Tardif (2014), Imbernón (2011), Dejours (2009), Nóvoa (1991,
1995), Hypolito; Vieira; Pizzi, (2009), dentre outros. Pode-se concluir através da análise dos
dados que a organização do trabalho escolar incide diretamente o fazer docente, implicando
aspectos como: falta de infraestrutura e de recursos materiais e humanos, falta de coletividade
e partilha de experiências entre o grupo de trabalho, que se amplia pela ausência de reuniões e
acompanhamento pedagógico. Além disso, foi evidenciado como um dos fatores agravantes a
desvalorização profissional evidenciada pela baixa remuneração salarial dos professores e
valorização social, indicando que são múltiplos os fatores que levam à precarização das
condições de trabalho docente.
Palavras-chaves: Trabalho Escolar. Organização. Contexto da escola. Fazer docente.

INTRODUÇÃO
Este artigo traz reflexões realizadas durante o desenvolvimento da
pesquisa intitulada “Organização do trabalho escolar e o mal-estar dos
professores” e se insere na linha de pesquisa LP2 Gestão Pedagógica e
Contextos Educativos do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e
Gestão Educacional, Mestrado Profissional, da Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM),o qual foi desenvolvido no Instituto Estadual de Educação Olavo
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Bilac, com sede em Santa Maria e que se encontra em fase de conclusão.
Teve como objetivo “Compreender como as formas de desenvolvimento do
trabalho escolar podem ser orientadas a partir das demandas geradas pelas
situações de mal-estar vividas pelos professores no âmbito de uma escola
pública de educação básica”. Diante disso, faz-se necessário discutir o trabalho
docente, de que forma ele acontece, o que ele envolve, elucidando os desafios
que emergem diante de uma realidade de desvalorização social e econômica
do professor. Autores como Gama e Terrazan (2015); Tardif (2014), Imbernón
(2011), Dejours (2009), Nóvoa (1991, 1995) corroboram para refletir sobre o
trabalho docente, suas características, peculiaridades, sua constituição dentro
dos contextos escolares.
De acordo com Dejours (2009), o trabalho é tudo aquilo que implica o
ato de trabalhar: gestos, saber-fazer, engajamento com o corpo, mobilização
da inteligência e da criatividade, capacidade de refletir, de interpretar, de sentir
e de reagir às situações. Pode-se dizer que a atividade do trabalho é uma
atividade complexa que pressupõe uma diversidade de competências
específicas em cada contexto, no caso deste estudo, o contexto educacional,
em que o trabalho em destaque é o trabalho docente.
Estudos recentes sobre trabalho docente abordado por Hypolito; Vieira;
Pizzi, (2009) demonstram que este está submetido às formas de controle e de
intensificação, articuladas por modelos de organização escolar gerencial pósfordistas, as quais além de precarizarem e afetarem as condições físicas do
trabalho afetam igualmente aspectos emocionais e afetivos dos docentes.
Essas dinâmicas associadas a uma política de controle que pressiona as
escolas e os docentes, como os grandes responsáveis pelo desempenho e
pela qualidade da escola, incentivam e produzem um sentimento de culpa, que
se transforma em uma verdadeira auto intensificação do trabalho.
Também Gama e Terrazan (2015) a partir de estudos realizados sobre a
simplificação das práticas educativas e organização dos tempos e dos espaços
escolares; afirmam que as formas de organização do trabalho escolar acabam
privilegiando ações relativas à organização geral do trabalho escolar; no
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entanto, destacam que, poucas são as ações relacionadas à aprendizagem e
ao trabalho do professor, destacando que, a escola ainda não se aparelhou de
ações que incluam o trabalho do professor, sua organização e sua realização,
como parte efetiva do trabalho escolar.
Diante dos aspectos referendados cabe analisar como se dá a
organização do trabalho escolar e quais as repercussões dentro do contexto da
escola e no fazer docente.
METODOLOGIA
A presente pesquisa está em fase final de conclusão e tem cunho
qualitativo. Pelo fato de diriger-se à “análise de casos concretos em suas
peculiaridades locais e temporais, partindo das expressões das pessoas em
seus contextos locais” (FLICK, 2009, p.37).
Dessa forma, procuramos através de um olhar atento, nos debruçar
sobre os aspectos referentes à organização do trabalho escolar e seus reflexos
sobre o fazer docente. Destacamos que na educação, a pesquisa qualitativa
começou a se popularizar entre os pesquisadores brasileiros da área na
década de 1980 e é muito utilizada nos estudos contemporâneos dada sua
significância dentro de contextos que envolvem fenômenos sociais. Este tipo de
pesquisa busca procedimentos de investigação que evidenciem rigorosidade e
confiabilidade à pesquisa, o que não impede que esta seja flexível, que sejam
revistas às estratégias que levem ao encontro do que se pretende investigar.
Uma investigação qualitativa permite observar in loco os participantes do
estudo realçando os dados descritivos, ao contrário da investigação
quantitativa, que utiliza dados de natureza numérica que lhe permitem provar
relações entre variáveis.
Segundo Ghedin e Franco (2011, p.158): “O que significa uma pesquisa
traduz-se na tríplice relação estabelecida entre o texto, o contexto e as
pessoas. É essa relação que permite ultrapassar barreira do tempo e o muro
dos próprios limites como pesquisador”.
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Ao nos propormos desenvolver a pesquisa sentimos a necessidade de
ouvir tanto os professores lotados em sala de aula quanto aqueles professores
que fazem parte da equipe diretiva, a fim de pudéssemos ter uma visão global
e não fragmentada de como esses profissionais percebem e articulam suas
ações tendo em vista as questões relativas a organização do trabalho escolar.
Os critérios para escolha dos participantes da pesquisa se deu tendo em vista
a disponibilidade dos professores que mostraram interesse em participar da
mesma e que estivessem lotados em sala de aula e também fizessem parte da
equipe diretiva da escola. Para isso, foi proposta a utilização de entrevistas, em
que para realização das mesmas, os participantes receberam e assinaram o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
O momento das entrevistas propiciaram a interpretação e observação do
comportamento não verbal enquanto as respostas dos entrevistados iam
acontecendo, o que possibilitou verificar afirmações contraditórias e ir
esclarecendo alguns aspectos no seguimento das mesmas. Para Lankshear e
Knobel (2008) entrevistas são:
Interações planejadas, previamente combinadas, entre duas ou mais
pessoas, onde alguém é responsável por fazer questões referentes a
uma tema ou tópico específico de interesse e a outra (ou outras) cabe
responder essas questões (LANKSHEAR; KNOBEL, 2008, p. 171).

Optamos por esse instrumento de coleta de informações por julgar que
as entrevistas podem ser uma estratégia importante para recolher dados e ao
mesmo tempo pode ser usada em conjunto com outras técnicas; além de
permitir aos entrevistados expressarem mais facilmente os seus pontos de
vista do que em uma entrevista estruturada. Cabe ainda salientar que foi
utilizado como um recurso de apoio um diário de campo pessoal a fim de
registrar as impressões acerca do que for percebido no desenvolvimento das
entrevistas.
A utilização do diário, segundo Zabalza (1994), possibilita encontrar uma
descrição da ação e do pensamento do professor, segundo suas próprias
percepções. “Na narração que o diário oferece, os professores reconstroem a
sua ação, explicitam simultaneamente (umas vezes com maior clareza que
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outras) o que são as suas ações e qual é a razão e o sentido que atribuem a
tais ações.” (ZABALZA, 1994, p.30). A análise dos dados se deu a partir das
etapas da análise de conteúdo de Bardin (2016).
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Participar de espaços coletivos é inerente ao ser humano e a escola,
nesse sentido, se faz presente como espaço privilegiado de relações e que traz
no bojo da sua especificidade, a formalização dos conhecimentos construídos
pela humanidade.
Dessa forma, a escola é uma instituição social com objetivos e metas
determinadas, que emprega e reelabora os conhecimentos socialmente
produzidos, com o intuito de promover a aprendizagem e o desenvolvimento do
ser humano e traz consigo muitos desafios.
Assim, a escola e tudo o que ela envolve se revela como um “contexto
de lutas e conflitos e um espaço de construção de maneiras de ser e de estar
na profissão e não uma condição adquirida” (NÓVOA, 1992, p.16) o que pode
significar o estabelecimento de situações limites que levem o professor ao
chamado mal-estar docente.
Dentro deste contexto, os professores, responsáveis por gerir esse
espaço através do seu trabalho, estão imersos numa trama de relações, onde o
sentimento de desvalorização que assola a classe docente. Além disso, é na
escola, local de trabalho do professor, que se originam e se movimentam os
dramas pessoais de cada um deles, sujeitos que não se veem reconhecidos e
nem valorizados como profissionais e se sentem impelidos ao exercício de uma
função sem o mínimo necessário para que obtenha sucesso ou prazer.
Dessa forma, é preciso conhecer a dinâmica que circunda as escolas,
perceber suas tramas, as relações que nelas se estabelecem no dia a dia,
compreendendo o que impulsiona mudanças e o que as deixam estagnadas. É
necessário identificar as redes de poder e a forma como o trabalho docente se
efetiva, percebendo este complexo emaranhado de relações, de ações, o que é
aceito e o que é negado neste espaço de poder que é a escola, percebendo as
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condições de precarização em que o trabalho docente se dá. Da mesma forma,
é imperativo que o professor seja visto e ouvido para além das suas funções.
Diante de tantos significados que é atribuído ao termo trabalho docente,
trazemos Gama (2015), para elucidar o mesmo:
O trabalho docente é um conceito mais amplo do que o trabalho
didático e, portanto, não se identifica unicamente com ele; sobretudo,
quando se aborda a escola como um espaço que deve ser construído
coletivamente e gestado com base em princípios democráticos. Essa
concepção exige dos professores uma atuação que rompa com o
silêncio da sala de aula e com o individualismo pedagógico (GAMA,
2015, p. 105).

A partir do exposto, podemos afirmar que a análise do trabalho docente
pressupõe o exame das relações entre as condições subjetivas, de formação
do professor e as condições objetivas, entendidas como as condições efetivas
de trabalho, englobando desde a organização da prática, como a participação
no planejamento escolar, preparação de aula entre outros, até a remuneração
e valorização do professor, ampliando a concepção de trabalho docente
apenas a função de “dar aulas”, mas entendendo como uma relação complexa
em que o professor, enquanto intelectual, faz do seu trabalho meio para
contribuir na mudança social. Oliveira (2009), amplia a discussão quando
afirma:
A categoria trabalho docente abarca tanto os sujeitos nas suas
complexas dimensões, experiências e identidades quanto as
condições em que as atividades são realizadas no ambiente escolar.
Compreende, portanto, as atividades, responsabilidades e relações
que se realizam na escola para além da regência de classe, sujeitas,
no conjunto, a mecanismos implantados pela gestão de classe,
sujeitas, no conjunto a mecanismos implantados pela gestão na
busca por redução dos custos e aumento da eficácia (OLIVEIRA,
2009, p.323).

Dessa forma, fica evidenciado que o trabalho docente é complexo e que
sua intensificação se deve a fatores que abarcam tanto mudanças
organizacionais dos sistemas, quanto a reformas advindas dos mesmos; mas é
na sala de aula que os professores tem que administrar os seus efeitos. Efeitos
esses, advindos do aumento de tarefas e funções, bem como as ínfimas
condições para desenvolver um trabalho de qualidade.
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RESULTADOS ALCANÇADOS
A partir das entrevistas realizadas com os professores e equipe diretiva
da escola investigada, podemos destacar que são múltiplos os aspectos que
influenciam diretamente na organização do trabalho escolar e estes sobre o
fazer docente, uma vez que estão interligados entre si.
Gama (2011) salienta que a organização do trabalho realizado pelo
docente é composta por duas dimensões, uma visível e observável e outra
intangível e imaterial. A primeira materializa-se nos diferentes registros
produzidos pelo docente na organização e no planejamento do seu trabalho e
nas ações, efetivadas, que são passíveis de observação e interação direta do
pesquisador. Já, a segunda dimensão, fica no nível do pensamento, são as
atividades mentais que resultam em novos conhecimentos, planos e reflexões
não observáveis. Esta parte do trabalho, entendida por nós como a atividade
docente, tem papel preponderante nas formas como os professores
hierarquizam, incluem e excluem as ações que compõe suas rotinas de
trabalho. Dessa forma, podemos inferir que a organização do trabalho escolar
refere-se à divisão do trabalho na escola, são as funções, cargos existentes e
ocupados na escola, que atenderão à demanda de trabalho exigida pela
organização da escola e onde se inserem o trabalho dos professores. Canário
(2006), coloca:
A organização de nossos estabelecimentos de ensino tem como base
uma compartimentação estandardizada dos tempos (aulas de uma
hora), dos espaços (sala de aula), do agrupamento dos alunos
(turma) e dos saberes (disciplinas), aos quais correspondem formas
determinadas de divisão do trabalho entre os professores. Esta
organização pedagógica é uma modalidade, entre outras possíveis,
que prevaleceu historicamente quando da passagem de uma relação
dual professor-aluno para a modalidade de ensino simultâneo,
características da escola atual. Esta forma de organização atende a
uma concepção cumulativa do conhecimento, na qual o currículo
escolar corresponde a um menu de informações transmitidas aos
alunos em doses sequenciadas.(CANÁRIO, 2006, p. 15)

Cabe salientar a partir destas colocações, que a escola nunca esteve tão
próxima de atuar de forma determinantemente sobre o desenvolvimento social,
entretanto, também nunca esteve tão distante de realizar este feito, pois ao
996

mesmo tempo em que aumentaram as possibilidades de intervenção,
aumentou a distância entre a estrutura existente e a estrutura necessária para
que isso aconteça.
Por isso, cabe destacar que todo e qualquer trabalho realizado na
escola, depende da participação do grupo que nela circula: sua comunidade
escolar, além das decisões que este grupo toma. É preciso perceber a
necessidade de valorização social do professor.
O que muitas vezes não é levado em conta é que os professores, com
pouca autonomia de atuação acabam por vezes enredados e silenciados em
seus afazeres, já não discutem mais sobre o que isso lhes provoca o que isso
pode estar lhes afetando. Esses silenciamentos ocultam, por vezes, o mal-estar
vivido por muitos profissionais que têm a escola como seu contexto de
trabalho. Destacamos a contribuição de Nóvoa (1991)
Parece natural que as pessoas não se encontrem embora
movimentando-se nos mesmos espaços, que não consigam
reconhecer-se porque isso é inevitável, sempre assim foi e há de
continuar a ser...Como entender este efeito de fecho à consideração
de outros possíveis, esta fuga ao aprofundamento das coisas? Não
se irão construindo por esta via os mecanismos de isolamento e da
incompreensão dos processos? (NÓVOA, 1991, p.163).

Sendo assim, é preciso refletir sobre como transformar a escola em um
lugar de encontros, de trocas, de compartilhamentos de experiências, em que
os docentes possam reconhecer-se por seus pares, percebendo e refletindo
conjuntamente a respeito do que lhes perturba, do que lhes motiva, do que lhes
silencia.
Muitos são os questionamentos sobre como se dá a fragilização do
trabalho docente, da desarticulação e falta de sentido de grupo vivenciado
pelos professores,

os quais, muitas vezes, se veem

mergulhados em

situações que levam ao estabelecimento do mal-estar. Por isso, é preciso que
os mesmos tenham tempo e espaço para refletir sobre o que lhes aflige, sobre
como as condições de organização do seu trabalho se efetua e de que forma
corrobora na promoção do mal-estar, deixando de ser meros executadores de
tarefas; só assim esse isolamento comum dentro dos espaços escolares,
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poderá ser substituído por partilha de experiências, das dúvidas que geram
angústia e que inevitavelmente levam ao mal-estar.
Codo (2006) chama a atenção para o fato da valorização do professor se
dar apenas no discurso, sendo desvalorizado na prática. O Estado dá um
tratamento precário ao professor, visto os baixos salários e o diploma deixou de
representar prestígio ou reconhecimento. Alerta também que quando professor
sente o produto do seu trabalho não é importante, aumentam os sentimentos
de mal-estar e o resultado é a desistência do educador.
Os fatores organizacionais caracterizam a escola como uma das
piores organizações para trabalhar: salário pela metade do que paga
o mercado, carreira sem grandes possiblidades de ascensão, falta de
condições básicas pra o exercício da profissão, reconhecimento
social baixo, combinado com alta responsabilidade, burocratização
excessiva (CODO, 2006, p.297).

Fica evidenciado dessa forma, que tanto a valorização do trabalho
docente quanto as condições de trabalho que são oferecidas para que ele se
desenvolva estão distantes da ideal, dada a importância da profissão. A análise
do trabalho docente, assim compreendido, pressupõe o exame das relações
entre as condições subjetivas - formação do professor - e as condições
objetivas, entendidas como as condições efetivas de trabalho, englobando
desde a organização da prática - participação no planejamento escolar,
preparação de aula, até a remuneração do professor.
Gama e Terrazan (2015) alertam que essas considerações ajudam a
pensar também na fragilidade da organização dos tempos e dos espaços
escolares e mostra que a forma como as ações de rotina configuram o trabalho
escolar acabam por simplificar a prática educativa, inviabilizando uma gestão
democrática e a organização dos docentes de forma coletiva em busca de
melhorias dessas condições.
Ferreira (1999) aborda que a desvalorização do magistério e do trabalho
docente deriva de uma série de determinantes. Um dos motivos apontados é a
proletarização do magistério, além da profissão ter passado a ser exercida
quase que majoritariamente por mulheres.
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Os problemas enfrentados por professores, como “crise de
identidade”, “situação de mal-estar”, “agudos conflitos em torno do
seu estatuto social e ocupacional”, aos quais Enguita se refere, não
estão relacionados somente ao que ele chama de processo de
proletarização, mas também à perda do sentido do que é estar no
mundo enquanto trabalhador (FERREIRA, 1999, p. 38).

Dessa forma, o professor e seu trabalho docente passam a ser
desvalorizados, não tendo a devida autonomia para gerir nem decidir de forma
efetiva sobre o mesmo, acarretando a perda do prestígio e status social,
sinalizada e ampliada pela mídia, banalizando as condições precárias de
trabalho do professor, de seu salário e valorização. Todos esses aspectos
ampliam o sentimento de desvalorização e perda de sentido da profissão,
levando ao mal-estar docente.
Corroborando para essa análise, Cunha (1999), alerta na enciclopédia
pedagógica que:

A proletarização do trabalho docente vem se acentuando no mundo
globalizado, pela presença do estado avaliativo, com a fortificação do
controle de tempo e de tarefas. Existem sete constantes da profissão
docente: burocratização do trabalho, intensificação/proletarização,
colonização e controle, feminização, isolamento/individualismo,
carreira plana, e riscos psicológicos (CUNHA, 1999, p.393).

Estes aspectos evidenciam a perda pelo trabalhador docente do controle
dos meios, dos objetivos e do processo de trabalho, deixando-o sem autonomia
para administrar sua profissão e fazer docente.
Codo (2006) afirma que os educadores estão experimentando uma crise
de identidade. De forma mais ou menos direta, o conjunto de fatores que
ingressam na configuração dessa crise aponta a um questionamento do saber
e saber-fazer dos educadores, da sua competência para lidar com as
exigências crescentes do mundo atual em matéria educativa e com uma
realidade social cada vez mais deteriorada (aumento da pobreza, alimentação
insuficiente dos estudantes, violência nos espaços escolares que são frutos do
contexto social da onde vivem, relações afetivas frágeis no contexto familiar,
dentre outras), que impõem impasses constantes à atividade dos profissionais.
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Por isso, a importância de estabelecer relações entre essa crise de identidade
que abala a crença em si e o sentido de si destes profissionais.
Simão (2009) salienta que é necessário investigar as relações que se
estabelecem dentro dos contextos escolares tendo em vista as formas de
organização e condições de trabalho, o que afetaria sobremaneira os docentes.
O autor traz para o centro da discussão o fato de, nas últimas décadas, a
educação e o ensino se tornarem reféns da performaticidade.
[...] cada vez mais, a educação é considerada pelos decisores
políticos e também pela “opinião pública” como um investimento que
tem de ser gerido eficazmente [...] a performaticidade refere-se a uma
tecnologia, uma cultura e uma forma de regulação que emprega
juízos, comparações e demonstrações como meios de incentivo,
controle, desgaste e mudanças – baseados em recompensas e
sanções [...] (SIMÃO, 2009, p. 63).

Dessa forma,

a

eficiência

e

a

eficácia

acabam

se

tornando

preocupações que devem ser monitoradas pelo sistema, e para manter o
controle e regular esses resultados desenvolvem testes padronizados,
introduzem métodos de auto-avaliação, monitorização, gerando inclusive,
rankings das escolas e incentivando a competitividade entre os professores, o
que leva muitas vezes à exaustão profissional. Simão (2009, p.63) assim traduz
“a performaticidade oculta as diferenças exigindo que tudo seja mensurável em
relação a todo o resto para que possam “prestar contas” com base nos
mesmos padrões”.
Fica evidenciado que a educação acabou por se tornar uma mercadoria,
em que os resultados devem ser compatíveis com o investimento atribuído a
tal, resultando numa concepção reducionista, onde consequentemente, o
significado de ser professor também se modifica e se fragiliza uma vez que se
atribui a ele toda a responsabilidade pelos bons resultados esperados, e que
para tal devem estar motivados, comprometidos, satisfeitos com o seu trabalho,
desconsiderando muitas vezes, os demais aspectos contextuais que os afetam.
Além disso, cabe destacar que os aspectos estruturantes da identidade
profissional dos educadores, como sua formação, o papel social da educação e
das escolas também estão sendo questionados. Ao certo, não se sabe como
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preparar hoje os educadores, não se sabe qual seria o papel da educação e da
instituição

escolar

numa

situação

como

a

atual,

caracterizada

pela

reestruturação do sistema capitalista e as brutais metamorfoses que acarreta.
Esses fatores, de índole estrutural da sociedade, têm influência sobre
diferentes aspectos da realidade do trabalho nas escolas e, por essa
via, acabam tendo efeitos sobre a conflitiva relação estrutural que
todo educador mantém com seu trabalho (CODO, 2006, p.61).

Diante desta conjuntura desfavorável é preciso ter clareza que o fator
nocivo do trabalho não está no empenho, na motivação, no envolvimento do
docente com o trabalho que desenvolve, mas nas condições precárias em que
exerce a docência. Nesse sentido, Dejours (2009), destaca que para tornar um
trabalho fatigante em um trabalho equilibrante é necessário que haja a
flexibilização da organização do trabalho, para que haja possibilidade de
escolhas, em que destacamos a autonomia profissional, com maior poder de
decisão, tanto nas formas de organização do seu trabalho quanto de formação,
as quais não deveriam vir engessadas e unilateralmente impostas, mas
pensadas e decididas em conjunto, considerando que a escola é um espaço
coletivo, em que todos deveriam ser responsáveis e agentes de decisão, que
promovem a mudança, resgatando dessa forma o sentido da docência.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Retomando o objetivo geral desse estudo, conclui-se que a maneira
como a organização do trabalho escolar ocorre influencia sobremaneira os
resultados do fazer docente, uma vez que afeta diretamente as condições em
que os professores exercem a docência. Diante disso pode-se destacar:
a) As precárias condições de trabalho encontradas na escola sob a
forma de sua infraestrutura e falta de recursos materiais e humanos, revelando
um quadro desolador de abandono das escolas por parte do governo estadual.
b) Falta de coletividade e partilha de experiências entre o grupo de
trabalho, que se amplia pela ausência de reuniões e acompanhamento
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pedagógico, o que acaba por revelar a necessidade de se instituir um espaço
em que o diálogo e as trocas possam ser operacionalizados.
c) Desvalorização profissional, evidenciada pela baixa remuneração
salarial dos professores e, atualmente, ocorrendo de forma parcelada, o que
gerou movimento legítimo de greve por um período de 53 dias, uma das
maiores greves ocorridas nos últimos dez anos.
Todos esses aspectos impactam o trabalho desenvolvido pelos
professores, revelando os múltiplos fatores que levam à precarização do
trabalho docente, sendo necessário pensar estratégias de ação conjuntas que
favoreçam a articulação da organização do trabalho escolar de maneira a
promover condições adequadas de trabalho docente para que de fato seja
possível uma educação de qualidade.
Além disso, torna-se imprescindível que a esfera governamental passe a
dar maior valorização aos professores e se comprometa em manter os direitos
dos trabalhadores em educação, visto que na atualidade essa realidade está
distante do ideal. Dessa forma, é necessário que sejam destinados maiores
investimentos na educação básica, melhorando as condições de trabalho nas
escolas; através da valorização dos professores, com aumento dos salários;
com a diminuição do número de alunos por turma, bem como a promoção de
políticas públicas e investimentos que priorizem a educação.
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EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS E ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO
Maequerle Fiuza1
Maria Cecília Camargo Günther2
Eixo 3 – Formação de Professores
RESUMO
A proposta desse trabalho é apresentar um projeto de pesquisa a ser desenvolvido no
Programa de Pós- Graduação em Educação Física Escolar do Centro de Educação Física e
Desportos da Universidade Federal de Santa Maria. O mesmo é de natureza qualitativa e
objetiva identificar a analisar de que modo as experiências formativas proporcionadas pelo
curso de Licenciatura em Educação Física da referida instituição implicam na qualificação do
acadêmico para a atuação no estágio curricular supervisionado. Para obtenção dos dados
serão utilizados três instrumentos: 1. Alálise documental, para compreendermos a proposta de
formação inicial presente no Plano Político-Pedagógico do curso de Licenciatura em Educação
Física – CEFD/UFSM e identificarmos os projetos de ensino, pesquisa e extensão registrados
no GAP3; 2. Questionário, como critério de seleção, por meio deste serão incluidos os
individuos que atendem aos requisitos para inclusão na pesquisa, bem como, a disponibilidade
dos mesmos em participar; e, 3. Entrevista semiestruturada, a fim de indagar os participantes a
respeito de suas experiências em projetos e se estas foram válidas quando na atuação no
estágio curricular supervisionado. Nesse trabalho identifico a oportunidade de compreender
como a participação nessas experiências formativas anteriores e/ou paralelas ao periodo de
estágio estão influenciando os acadêmicos quando na atuação do mesmo. Ao concluí-lo,
pretendo contribuir para a qualificação das discussões sobre a formação profissional do
professor de Educação Física ao refletirmos sobre as experiências formativas presentes nas
dinâmicas curriculares do curso de Licenciatura em Educação Física as quais repercutem na
docência do Estágio Curricular Supervisionado.
Palavras-chave: Experiências formativas. Formação docente. Estágio Curricular
Supervisionado.

INTRODUÇÃO
O interesse em pesquisar sobre o impacto das experiências formativas
oferecidas nos currículos dos cursos de Licenciatura em Educação Física sobre
a atuação do estudante em formação inicial, quando Estágio Curricular
1
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Supervisionado surgiu4 pelo fato de enquanto acadêmica de graduação ter
participado do Projeto Institucional de Iniciação a docência – PIBID subprojeto
Educação Física da Universidade de Passo Fundo – UPF.
O fato de estar presente na sala de aula, ou seja, no contexto escolar,
possibilitou familiarizar-me com esse lugar, o qual se constitui em um espaço e
tempo para o processo de ensino e de aprendizagem, desse modo, desenvolvi
conhecimentos e compreensões de como planejar as ações e estratégias
didáticas; selecionar as atividades pedagógicas; agir e conversar com os
alunos; perceber suas necessidades emocionais e interesses; compartilhar as
dúvidas e ansiedades com o grupo de pibidianos. Tais saberes me
possibilitaram chegar ao estágio curricular com maior maturidade e habilidade
para enfrentar os estranhamentos, inseguranças e conflitos que acompanham
esta etapa da formação docente.
Ao direcionarmos nosso debate para a formação de professores, citamos
Nóvoa (1992) o qual defende a ideia de que esse processo não se constrói
através de acumulação (de cursos, conhecimentos ou de técnicas), mas sim,
através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)
construção permanente de uma identidade pessoal.
Nessa perspectiva, a formação deve constituir professores portadores de
pensamentos autônomos, que ao refletir sobre suas práticas profissionais as
modificam e ajustam, modelando assim, sua própria identidade profissional. A
qual, é parte pertencente a um indivíduo (portador de uma identidade pessoal),
que ao buscar novas alternativas, meios e soluções, constrói um sólido alicerce
que o caracteriza.

4

A opção pelo emprego da primeira pessoa do singular nesta parte do texto deve-se ao

fato de que esta apresenta motivações pessoais que implicarão na elaboração do presente
projeto. Contudo, ao longo do texto, passo a utilizar a primeira pessoa do plural por
compreender que tudo o que elaboramos se faz junto com alguém, ou seja, professores,
colegas, alunos, autores, etc.

1006

Aos professores que produzem saberes específicos ao seu próprio
trabalho, bem como, deliberam sobre as suas próprias práticas, as objetivam,
partilham e introduzem inovações de modo a aumentar a eficácia. É atribuída
por Tardiff (2002) a denominação de práticos refletidos ou “reflexivos”. Estes,
ao refletir acerca de sua práxis fundamentam novas ideias, métodos e
estratégias, que em um segundo momento serão adotadas em determinado
contexto.
No que remete ao espaço para a aprendizagem e interiorização dessas
características por parte do acadêmico citamos a disciplina de Estágio
Curricular Supervisionado, a qual Andrade (2005) elege um importante
componente desse processo, pois é nele que o licenciando tem contato pela
primeira vez com a sua identidade profissional, assumindo compromisso com o
aluno, sua família, comunidade e escola. Nele o estagiário é incluído ao
contexto escolar e junto deste passa produzir significados, agora como
profissional responsável de fazer bem o que lhe compete.
Tendo conhecimento dessas questões, Oliveira e Cunha (2006)
esclarecem que o Estágio tem por objetivo oportunizar que o aluno aplique
seus conhecimentos acadêmicos em situações de prática profissional. Assim, o
professor em processo de formação tem também a oportunidade de
experenciar a profissão antes de ser inserido no mercado de trabalho,
exercitando as suas habilidades e a efetividade das mesmas nas diversas
situações que o cotidiano com os alunos apresenta.
Nas reflexões a respeito da importância dessas experiências para a
formação profissional Marques (2000b)

defende que é durante elas que a

autoconfiança da razão e o fácil consenso teórico são rompidos. Na prática, o
roteiro, planos e metas nem sempre são atingidos, as expectativas
surpreendem e decepcionam, as incertezas passam a dominar um espaço que
no discurso teórico era certo e simples.
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Em uma busca superficial realizada no currículo dos professores da
unidade CEFD não foram encontrados trabalhos que contemplem o objetivo
aqui proposto5.
Ao perceber que esse tema não tem despertado o interesse dos
pesquisadores da unidade, percebi nele uma oportunidade de investigar de que
forma a participação nessas experiências formativas iniciadas, anteriormente
ou paralelamente ao período de estágio, estão influenciando os acadêmicos
quando na atuação do mesmo.
Com o presente trabalho pretendo fornecer dados que tornem nítidos os
resultados que repercutem das diferentes atividades e como implicam na
qualificação do acadêmico para a atuação no estágio supervisionado, pois uma
vez que esses são esclarecidos, podem servir de base tanto para a
escolha/interesse do acadêmico ao ingressar em uma determinada atividade,
quanto para a reorganização/reestruturação das mesmas, por parte dos
responsáveis visando contemplar ainda mais os seus integrantes.
Para tal, elencamos quatro objetivos específicos: 1) Conhecer o Plano
Político Pedagógico (PPP) do curso de Licenciatura em Educação Física do
Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal de Santa
Maria; 2) Identificar os projetos de ensino, pesquisa e extensão que estão
registrados no Gabinete de Projetos – GAP/CEFD; 3) Identificar e analisar as
experiências formativas experienciadas pelos estagiários ao longo do curso de
licenciatura em Educação Física. 4) Analisar as relações das experiências
formativas mapeadas e a atuação dos acadêmicos no Estágio Curricular
Supervisionado.
A partir desses aspectos, apresentamos como problema desse estudo a
seguinte questão: como as experiências formativas acumuladas a partir dos
programas de pesquisa, ensino e/ou extensão, ofertados pelo curso de
5

Busca realizada na Plataforma Lattes – CNPq, sob o curriculum vitae dos docentes do

Curso de Licenciatura em Educação Física – CEFD/UFSM, a partir os seguintes indicadores:
produções, bancas, orientações. Educação e Popularização de C&T do currículo Lattes dos
professores do curso de Licenciatura do CEFD.
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Licenciatura em Educação Física, implicam na atuação do acadêmico no
Estágio Curricular Supervisionado?
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
FORMAÇÃO DE PROFESSORES E ESTÁGIO SUPERVISIONADO
O estágio supervisionado é o momento do curso em que o acadêmico é
inserido no contexto escolar, passando então a experienciar à docência ao
orientar o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes nos níveis da
educação básica, ou seja, tem a oportunidade de colocar em prática os
conhecimentos adquiridos na graduação.
Zabalza (2014), defende uma ideia de formação que transcenda a
questão do emprego e a concebe como uma orientação aberta e
pluridimensional que não restrinja a experiência prática promovida pelo estágio
a um simples treinamento técnico, mas sim, que inclua a concepção de
desenvolvimento pessoal, o qual costuma ser atribuído ao conceito de
educação.
Por sua vez a educação surge como um processo mais aberto,
menos padronizável e mais orientado a afetar os aspectos pessoais
dos sujeitos. [...] a divisão dicotômica das pessoas e seus itinerários
formativos carece de sentido. Se separarmos a formação do
desenvolvimento das pessoas enquanto sujeitos e a vincularmos
apenas à sua atuação no trabalho, corre-se o risco de mecanizar a
formação, reduzi-la a um processo puramente instrumental. Uma
nova estratégia do sistema para esvaziar os sujeitos de si mesmo e,
inseri-los cada vez mais nas conveniências do próprio sistema: seja
trabalhista, social ou político (ZABALZA, 2014, p. 72).

Na concepção de Almeida e Pimenta (2014), o estágio constitui-se como
um

campo

do

conhecimento

caracterizado

pelos

estudos,

pela

problematização, pela reflexão e pelo diálogo. Além disso, caracteriza-se como
um propositor de soluções que supera as dificuldades para o ensinar e o
aprender. O estágio é, dessa forma, um campo que compreende a reflexão
sobre o trabalho docente e as práticas pedagógicas e institucionais situados
em contextos sociais, históricos e culturais.
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Nessa perspectiva, caracteriza-se como mediação entre professoresformadores, estagiários e os professores das escolas. E, a partir das relações
estabelecidas entre esses indivíduos, eles podem perceber, no cotidiano
escolar, as possibilidades de realizar pesquisas que tenham como elementos
de estudo os problemas da escola e, como propósito, a identificação de como
superar tais adversidades.
Do ponto de vista de Pimenta e Lima (2012) o estágio trata-se de um campo
de conhecimentos e eixo curricular central nos cursos de formação de
professores, pois possibilita que sejam trabalhados aspectos indispensáveis à
construção da identidade, dos saberes e das posturas específicas ao exercício
profissional docente.

Buriolla (1999) em sua obra denominada “O Estágio

Supervisionado” concorda que é no estágio que a identidade profissional é
gerada, construída e referida.
No que diz respeito às construções identitárias dos acadêmicos Castro e
Günther (2013) acrescentam que atividades de caráter extensionista tem-se
caracterizado como espaços geradores de experiências que merecem maior
atenção.
No estágio, o acadêmico se torna responsável pela turma, e assim sendo,
esta é uma etapa caracterizada por estranhamentos, momentos de
insegurança, tensão, medo e angústia. Pois ao colocar em prática seus planos
de aula acontecem imprevistos, empecilhos tanto com a turma como também
com o contexto escolar e os demais sujeitos envolvidos, assim, esse é o
momento em que o estagiário deve desenvolver habilidades para se sobressair
dos contratempos e alcançar os objetivos propostos para a aula.
Souza e Gonçalves (2012) afirmam que os estagiários, em suas primeiras
experiências docentes nas escolas, trazem consigo várias crenças, atitudes e
preconceitos acumulados desde o início de suas vidas escolares, influenciados
também, pela família e sociedade. Os mesmos autores esclarecem que, o
professor, diante de suas primeiras experiências pode desenvolver conflitos a
partir dessas crenças e de sua realidade escolar e, esses se não forem

1010

solucionados de maneira adequada, podem torná-lo frustrado e desmotivado
frente à sua prática pedagógica.
Tendo em vista as problemáticas que rondam o processo de formação,
entende-se que o período destinado ao aprendizado prático da profissão
docente é restrito e no sentido de contemplar esse processo, as atividades
paralelas ao currículo vêm oportunizando o contato precoce do acadêmico com
o contexto escolar. Para Günther e Costa (2014) essa aproximação do
acadêmico das licenciaturas com escola é um passo importante no processo
formativo, visto que, a escola, atualmente, exige do professor mais do que
dominar os conteúdos disciplinares, sendo necessário que os acadêmicos
estejam preparados para lidar com esse novo contexto no qual eles serão
inseridos.
O contato com o ambiente escolar e com as turmas, antes da realização
dos estágios é o momento em que o acadêmico tem a oportunidade de se
ambientar, conhecer desde já, como se dá a futura profissão. Minuzzi, Marin e
Ribeiro (2011) afirmam que os projetos universitários de ensino e extensão
constituem uma ferramenta essencial para incorporar o processo de aprender a
ensinar, pois confrontam os futuros professores, provocam a articulação entre
ensino e pesquisa e, ainda, oportunizam a experiência de ensino unindo teoria
e prática.
Tais projetos, além de contribuir diretamente na construção do ser
professor, influenciam na atuação dos estágios possibilitando que a chegada
do acadêmico não seja semelhante a “cair de paraquedas” em um ambiente
desconhecido.
Segundo Assis e Bonifácio (2011), durante o processo de formação
profissional do aluno, ele deve encontrar na Universidade um programa que
garanta a assimilação do conhecimento, sendo: por meio do ensino ministrado
nas aulas; pela participação em projetos de extensão, que o deixem em contato
direto com a comunidade; ou através da pesquisa científica, que proporciona o
embasamento teórico da sua área de atuação.
LEGISLAÇÃO NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO
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O Parecer CNE/CP nº 21 de 6 de agosto de 2001 esclarece que o estágio
é o tempo de aprendizagem que, através de um período de permanência,
alguém se demora em algum lugar ou ofício para aprender a prática do mesmo,
e depois poder exercer uma profissão ou ofício. Dessa forma supõe, então,
uma relação pedagógica entre alguém que já é um profissional reconhecido em
um ambiente institucional de trabalho e um aluno estagiário. O referido
documento aborda também, o estágio curricular supervisionado como um
momento de formação profissional do formando, seja pelo exercício direto in
loco, seja pela presença participativa em ambientes próprios de atividades
daquela área profissional, sob a responsabilidade de um profissional já
habilitado.
Já, a Resolução CNE número 2/2002 estabelece carga horária dos cursos
de formação de professores destinada aos estágios de 400 horas, devendo ser
iniciada, a partir do início da segunda metade do curso.
Com base nesses preceitos, os estágios curriculares do curso de
Educação Física – Licenciatura da unidade CEFD, são desenvolvidos nos
seguintes períodos: Estágio Supervisionado I, durante o quinto semestre
(120h), II durante o sexto semestre (120h), III durante o sétimo semestre (120h)
e Seminário de Estágio Supervisionado durante o oitavo semestre (45h). Os
mesmos são realizados nas três etapas da educação básica obedecendo a
seguinte sequência: (I) Ensino Médio, (II) Séries finais do Ensino Fundamental
e (III) Séries Iniciais do Ensino Fundamental. E, como fechamento: Seminário
de Estágio Supervisionado, matéria que tem por objetivo a análise e reflexão
da prática da Educação Física nos diferentes níveis de ensino no contexto
escolar, através de um relato com base nos Estágios Supervisionados I, II e III
e na Prática Curricular.
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Atualmente, na referida unidade, paralelos ao currículo, estão vigentes,
aproximadamente,

140

projetos6,

à

disposição para participação

dos

acadêmicos, esses que estão classificados entre pesquisa, ensino e extensão.
METODOLOGIA
O estudo que propomos trata-se de uma pesquisa qualitativa a qual
Bogdan e Biklen (1994, p.16) definem como uma abordagem que privilegia
[...] a compreensão dos comportamentos a partir da perspectiva dos
sujeitos da investigação. As causas exteriores são consideradas de
importância secundária. Recolhem normalmente os dados em função
de um contato aprofundado com os indivíduos, nos seus contextos
ecológicos naturais (BOGDAN 1994, p.16).

Para sustentar este conceito, os mesmos autores apontam cinco
características básicas desta abordagem
[...] a fonte direta de dados é o ambiente natural, sendo o pesquisador
o seu principal instrumento; a investigação qualitativa é descritiva. Os
dados recolhidos são em forma de palavra ou imagens e não de
números; os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo
processo do que simplesmente pelos resultados ou produtos; os
investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma
indutiva. Uma teoria desenvolvida deste modo procede de “baixo para
cima”, com base em muitas peças individuais de informação recolhida
que são inter-relacionadas; e o significado é de importância vital na
abordagem qualitativa (1994, p. 47-50).

A investigação de caráter qualitativo tem possibilitado ampliar o olhar
sobre os diferentes aspectos e momentos do processo formativo de
professores.
A presente pesquisa será realizada no Centro de Educação Física e
Desportos no curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade
Federal de Santa Maria localizada no Bairro Camobi, na cidade de Santa
Maria/RS. Serão selecionados como sujeitos da pesquisa, cinco acadêmicos
de cada disciplina de cada Estágio Curricular Supervisionado do curso de

6

Informação fornecida pelo gabinete de projetos – GAP, da unidade CEFD da

Universidade de Santa Maria.
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Licenciatura em Educação Física. O critério para a seleção dos sujeitos será a
participação em algum projeto de pesquisa, ensino e/ou extensão durante a
sua formação.
Para a coleta de dados serão utilizados: análise documental, questionário
e

entrevista semiestruturada. A análise documental está implementada no

sentido de compreender a proposta de formação inicial presente no Plano
Político-Pedagógico do curso de Licenciatura em Educação Física –
CEFD/UFSM e identificar os projetos de ensino, pesquisa e extensão
registrados no GAP. No PPP serão identificados: o perfil do egresso, objetivos,
matriz curricular, princípios articuladores e a organização do estágio curricular
supervisionado. Com esse movimento objetiva-se compreender o contexto
pedagógico onde o estagiário vivencia experiências formativas desenvolvendo
a sua docência. A análise documental permitirá o aprofundamento da
discussão sobre os achados da entrevista semiestruturada. (LÜDKE; ANDRÉ,
2013).
O questionário terá caráter seletivo, na medida em que seleciona os
estagiários com disponibilidade para participar da segunda etapa da coleta de
dados, a entrevista. No momento inicial desta, serão realizadas as
apresentações dos pesquisadores, e de posse do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido, expostos o tema e os objetivos da pesquisa. Também,
será solicitada permissão para a gravação da entrevista, e será assegurado,
além do anonimato, o acesso às gravações e às análises.
A entrevista será registrada sob a forma de gravação de áudio. Ao
término de cada entrevista o arquivo será transferido imediatamente para um
pen drive, onde será armazenado com os arquivos dos demais entrevistados.
Estando em posse de todos os dados, os áudios serão transcritos em um
documento escrito e será realizada a devolutiva dos textos para o respectivo
entrevistado, a fim de que o mesmo verifique o conteúdo descrito e aponte
substituições em sua narrativa se assim desejar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Como este estudo está em andamento não obtemos resultados exatos,
porém, apresentaremos aqui algumas aproximações do que pretende-se
alcançar ao concluí-lo. Dessa forma os dados apresentados aqui são baseados
em estudos e pesquisas do tema.
Em análise às produções sobre Estágio Curricular Supervisionado nos
cursos de Licenciatura em Educação Física nos anais de um Congresso
Nacional, a partir do ano de 2005 (em que foi estabelecida a obrigatoriedade
dessa disciplina nas instituições formadoras) constatamos que o número de
publicações a esse respeito demonstrou-se crescente com tendência a
estabilização, a partir do ano de 2013.
Essas, trazem resultados positivos provindos da experiência no Estágio
Curricular Supervisionado por parte de todas as esferas envolvidas é unânime,
pois em todas as demais edições do evento são citadas contribuições acerca
dessa prática, tanto em forma de relatos de experiência, como nos demais
trabalhos.
Neles, são apresentadas propostas de reorganizações da disciplina
visando contemplar ainda mais o processo de formação docente. Entre os
aspectos abordados estão: a importância do fazer “real” se sobressai quando
comparada a mera simulação nas Instituições de Ensino Superior, pois este é
identificado como o momento em que o acadêmico/estagiário vai a campo
desenvolver na prática os aspectos teóricos adquiridos até essa etapa do
curso.
Assinalamos, também, a aproximação da disciplina de estágio ao Projeto
de Iniciação a Docência – PIBID em realizada em dois trabalhos. O primeiro:
por meio de análise de um conjunto de artigos que abordam as produções
acerca do PIBID e do estágio, os autores concluem que o referido programa
tem mobilizado um número maior de publicações e que este somado à
disciplina de estágio torna a escola um espaço privilegiado tanto na formação
de professores como na produção do saber docente. Já o segundo: ao
relacionar as contribuições/obstáculos, potencialidades/dificuldades destacadas
pelos participantes do Estágio e do PIBID, sugerem que uma relação dialógica
1015

entre este projeto e aquela disciplina geraria ganhos para a universidade,
escola e acadêmicos.
A dessa análise pode-se destacar que a realização do estágio na sua
atual configuração tem contribuído para a aquisição de conhecimentos em
torno da atividade docente. E que a inserção dos precoce no contexto escolar
por meio de projetos tem sido avaliada positivamente pelos estágios.
Diante disso, reconhecemos que experiências e conhecimentos
oportunizados aos acadêmicos durante o processo formativo, tanto Estágio
Curricular Supervisionado quanto na atuação em projetos somam-se,
potencializando o ato do acadêmico constituir-se professor, fundamentando e
alicerçando suas práticas para posterior inserção no mercado de trabalho.
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INTERAÇÃO ENTRE PARES: APRENDIZAGEM NA FORMAÇÃO INICIAL
DE PROFESSORAS
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Eixo 3 – Formação de Professores
RESUMO
Este trabalho tem o intuito de fomentar discussões a partir dos estudos desenvolvidos pelo
Grupo de Pesquisa Práticas Educativas e Formação de Professores – GPFOPE, por meio do
Projeto “Cultura Escrita: saberes e fazeres docentes em construção”. Este projeto de pesquisa
desenvolveu-se por meio de encontros quinzenais no campus da Universidade Federal de
Santa Maria, que reuniram estudantes de graduação e pós-graduação e professoras da
Educação Básica e Ensino Superior, por meio dos quais foi possível compartilhar e refletir
acerca dos saberes e fazeres docentes, bem como fundamentar suas ações pedagógicas,
buscando subsídios de aportes teóricos como, Bolzan (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015); Isaia, (2006, 2008). O objetivo deste
trabalho centra-se em compreender como os encontros de estudos, realizados a partir da troca
de experiências e da interação, repercutem na formação inicial das acadêmicas participantes.
Para tanto, utilizamos a abordagem metodológica de cunho qualitativo e sociocultural, visto que
a principal proposta de trabalho nos encontros foram os momentos de compartilhamento e
construção coletiva de estratégias didático-pedagógicas para qualificar as práticas de ensino
da leitura e escrita. Esta dinâmica possibilitou que percebêssemos, por meio dos relatos das
acadêmicas participantes, que a troca de experiências e as proposições de práticas
pedagógicas diferenciadas constituíram momentos significativos de aprendizagem docente,
essenciais a sua formação inicial. Assim, reconhecemos neste trabalho a relevância da
interação grupal, entre as professoras mais experientes e as acadêmicas, para dinamizar e
contribuir nos processos de reflexão e formação docente.
Palavras Chave: Interação grupal. Cultura escrita. Saberes e fazeres docentes. Formação
inicial.
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Este trabalho parte dos estudos desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa
Práticas Educativas e Formação de Professores – Educação Básica e Superior
(GPFOPE), formado por estudantes dos cursos de Pedagogia, Educação
Especial, Gestão Educacional, Mestrado e Doutorado em Educação, por meio
do Projeto “Cultura Escrita: saberes e fazeres docentes em construção”, que se
caracterizou como um estudo interinstitucional e integrado e reuniu professoras
pesquisadoras do Centro de Educação, acadêmicas da Universidade Federal
de Santa Maria (UFSM), tanto graduandas, quanto mestrandas e doutorandas,
e professoras do Sistema Público de Ensino municipal e estadual de Santa
Maria e do sistema federal de ensino.
A pesquisa desenvolvida, neste trabalho, remete-nos aos estudos
realizados no ano de 2016, relativos ao respectivo projeto, que ocorreram por
meio de encontros quinzenais no campus da UFSM e teve por objetivo
compreender as concepções docentes acerca do processo de alfabetização,
bem como compartilhá-las, de modo a desenvolver estratégias de atividades
diversificadas que viessem ao encontro das práticas de leitura e escrita
desenvolvidas com os estudantes no contexto escolar.
Buscamos compreender a influência da interação grupal nos processos
de formação inicial das acadêmicas, visto que, por meio dos encontros, foi
possível refletir acerca das vivências no ambiente escolar, aliando-as às
discussões teóricas provenientes das demandas do próprio grupo de
professoras. Destacamos isso, pois sabemos que muitas são as falas de
estudantes acerca do distanciamento que há entre as discussões teóricas e as
práticas desenvolvidas na realidade da sala de aula, conforme os estudos
desenvolvidos pelo GPFOPE, por meio do projeto “Aprendizagem docente e
processos formativos” (2012 a 2016), expressam ao discorrer acerca das
narrativas das discentes de cursos de licenciatura desta universidade:
Observamos a fragilidade expressa nas narrativas discentes quanto
às possibilidades de conferir sentido e significado aos estudos e
discussões desenvolvidas ao longo do curso, uma vez que suas
vivências formativas nem sempre estão atreladas aos contextos de
atuação profissional. A formação na prática é muito mais que o
desenvolvimento de habilidades operatórias para “fazer/efetuação”,
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implica a capacidade de intervenção em contextos “reais” e
complexos; além da assunção de decisões diante de situações e
problemas genuínos. Isso exige a retomada do eixo da
aprendizagem, assim como aportes metodológicos não apenas no
plano instrumental da docência (Bolzan et al, 2016, p. 206)

Objetivamos, portanto, discorrer acerca da importância desta relação,
entre teoria e prática, vinculando-a à interação e à parceria que foi estabelecida
entre as professoras e as

acadêmicas participantes do projeto, frente ao

processo reflexivo e a formação inicial, uma vez que a forma de trabalho nos
encontros foi permeada por momentos de troca de experiências a partir de
relatos das professoras acerca dos desafios e aprendizagens resultantes das
práticas de ensino com as crianças, bem como dos anseios das estudantes de
licenciatura em relação as suas futuras práticas na escola.
METODOLOGIA
Ao tratarmos de pesquisa, são várias as instâncias sociais e
metodológicas que podem servir de base e apoio para direcionar seus estudos
e resultados. De modo geral, as pesquisas são de suma importância para todas
as áreas do conhecimento. Na área da educação, mais especificamente no
âmbito de ensino e aprendizagem, essa forma de investigação, ou seja, as pesquisas,
sobre

um determinado fato ou realidade, contribuem de maneira significativa

para despertar a curiosidade e, consequentemente, a aprendizagem e o
conhecimento sobre o objeto de estudo.
A pesquisa tem como uma de suas funções promover o confronto entre
dados, estatísticas, evidências, informações e, principalmente, sobre o
conhecimento teórico concebido. Neste sentido, se faz necessário o estudo de
um problema, aqui delimitado em: compreender como os encontros de estudos,
realizados a partir da troca de experiências e da interação, repercutem na
formação inicial das acadêmicas participantes.
Por isso, este estudo se apresenta como uma pesquisa qualitativa, visto
que o intuito é a investigação com sujeitos, a partir de suas narrativas. A
pesquisa qualitativa, segundo Bolzan (2006, p. 386), “comporta uma análise
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que centra sua atenção nos processos de construção coletiva, a partir da
realidade sociocultural dos sujeitos participantes do processo. ” Em outras
palavras, é uma pesquisa voltada para uma visão do sujeito pertencente a uma
cultura e uma história permeada por experiências, sentimentos, emoções,
crenças, modos de pensar, ser e agir.
A pesquisa qualitativa é descritiva, preocupando-se com o processo e
não com resultados quantificados. Assim, tem grande relação com os
significados produzidos, buscando compreendê-los a partir de uma visão dos
fenômenos na sua dimensão social, histórica e cultural. Por isso, essa pesquisa
é de cunho sociocultural, visto que o seu aspecto principal, segundo Bolzan
(2002, p.75):
[...] está na compreensão de que está se vivendo em um contínuo
contexto experimental, social e cultural, ao mesmo tempo que
contamos com nossas histórias, refletimos sobre nossas vivências,
explicitando a todos nossos pensamentos, através de nossas vozes.

Por meio de narrativas de acadêmicas participantes dos encontros de
estudo, apresentamos reflexões acerca da importância da interação e troca de
experiências e conhecimentos entre docentes atuantes na rede de ensino e
acadêmicas em formação inicial, visto que as narrativas proporcionam
momentos de reflexão sobre situações, vivências e experiências. “Através da
narrativa, as pessoas lembram o que aconteceu, colocam a experiência em
uma sequência, encontram possíveis explicações para isso, e jogam com a
cadeia de acontecimentos que constroem a vida individual e social”
(JOVCHELOVITCH e BAUER, 2002, p. 91).
Portanto, trazemos para análise recortes de falas dos sujeitos
investigados, assim como utilizamos de pressupostos teóricos para embasar
essa pesquisa, tais como: Bolzan (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015); Isaia, (2006, 2008).
Assim, compreendemos que esse tipo de abordagem é de suma
relevância para esse estudo pelo fato de nos permitir ouvir os sujeitos,
instrumento que surge como possibilidade de compreensão das concepções,
ideias e entendimentos em relação ao tema.
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ANÁLISES
O desenvolvimento desse estudo ocorreu por meio de reuniões
quinzenais, tendo como local de encontro a Universidade. Nesses encontros,
tivemos o intuito de compartilhar experiências, vivências, estratégias didáticopedagógicas, contando com a participação de professoras do sistema público
de ensino, acadêmicos de cursos de licenciatura, Especialização, Mestrado e
Doutorado.
Priorizou-se, inicialmente, o convite aos professores regentes já
participantes da pesquisa nos anos de 2009 e 2010. Posteriormente,
o convite foi estendido às demais escolas de educação básica, aos
estudantes dos cursos de pedagogia, de educação especial e aos
demais participantes do GPFOPE (BOLZAN, 2011, p.10).

Essas trocas constituíram-se como potencializadoras das propostas de
ensino, que realizadas nos espaços escolares, possibilitaram refletir acerca dos
processos de construção da leitura e da escrita, tornando-se espaços de
formação inicial e permanente dos docentes.
Os sujeitos participantes, desta pesquisa, estabeleceram uma rede de
compartilhamento, que envolveu diferentes experiências, anseios, desafios e
aprendizagens. Sujeitos estes que no decorrer de suas vivências formativas,
tanto do campo teórico quanto das práticas em sala de aula, constituem-se a
partir de diferentes concepções de mundo, sociedade, escola, criança e
educação, visto que estão inseridos em diferentes contextos e fases de
vivência profissional. Nesse sentido, constituem uma rede de trocas que se
estabelece a partir das discussões acerca das teorias e práticas que envolvem
a construção dos processos de leitura e de escrita.
Nesta perspectiva, analisamos as contribuições da interação grupal no
processo de formação inicial das acadêmicas participantes que encontravam,
nas experiências e nas discussões desenvolvidas nas reuniões do grupo, um
modo de potencializar suas ações reflexivas acerca das possibilidades de
atuação no momento em que se deparam com as práticas de final de curso e
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na perspectiva do início de atuação profissional. A narrativa de uma das
acadêmicas reafirma esta ideia:
Durante as reuniões discutíamos sobre questões relacionadas ao
processo de alfabetização dos alunos, entre outros aspectos
enfrentados pelas professoras em sala de aula, com isso tive a
oportunidade de ouvir as experiências e as angústias das
professoras, o que me fazia refletir sobre questões enfrentadas nas
práticas em sala de aula ou situações que ainda pudesse vivenciar na
docência. (Aluna de Graduação H. - 2016)

Acreditamos, pois, que a interação entre os professores mais
experientes e os professores em formação tornou-se uma possibilidade de
enriquecimento do processo formativo, uma vez que puderam construir
conhecimentos a partir da interação com o objeto de estudo, com diferentes
sujeitos e opiniões. As discussões acerca dos mais diversos assuntos,
envolvendo o meio escolar e práticas de leitura e de escrita é um dos pontos
principais que emergem das discussões. As narrativas revelam as impressões
das estudantes a partir das reuniões.
Acredito que as reuniões são importantes, pois possibilitam a troca
entre as professoras, como também com as acadêmicas que têm a
possibilidade de participar desta troca de concepções e experiências,
em relação ao processo de leitura e de escrita. (Aluna de Graduação
H. - 2016)
Quando estamos na formação inicial entramos em contato, pelas
disciplinas, com diversos assuntos que envolvem o ser professor e
por meio deles vamos conhecendo nossos interesses e buscando
outros espaços que tratam desses temas. (Aluna de Graduação M. –
2016)
A partir deste envolvimento, pude conhecer diferentes possibilidades,
e aprender novos modos de organizar o ensino, a partir do lúdico, de
situações desencadeadoras de aprendizagem, aprimorando minha
formação e minhas práticas futuras.(Aluna de Graduação C. – 2016)

Neste sentido, compreendemos que o trabalho com a interação grupal é
uma proposta capaz de favorecer o engajamento em novas proposições que
são desenvolvidas em sala de aula. Além disso, acreditamos que seja de suma
importância o professor vivenciar as proposições antes de creditá-las na sua
prática docente. Por isso, deu-se a relevância das discussões trazidas pelas
professoras atuantes nos sistemas de ensino. Ao vivenciarem a experiência
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com o circuito de atividades diversificadas, puderam contribuir com sugestões,
reflexões e indagações sobre o processo. Ao discutirem as atividades
diversificadas

desenvolvidas

na

forma

de

circuito

tornaram

possível

experimentar essa troca entre as acadêmicas e as professoras, ou seja, as
professoras em formação inicial puderam compartilhar dos saberes de
professoras que estão inseridas no cotidiano escolar.
O conhecimento de uma nova proposta, bem como a dinâmica de
circuitos promovidos por meio da interação grupal, é a base para que o modo
de se desenvolver o trabalho no ciclo de alfabetização seja aprendido. Assim, a
possibilidade de o professor experimentar sua prática, refletindo acerca de
suas proposições, permite que ele reconstrua novas formas de organização do
ensino, com uma proposta coerente e repleta de sentidos a partir de atividades
grupais.
A realização dos encontros no grupo de estudos estabeleceu um espaço
propício a esta vivência, uma vez que tanto as professoras da educação básica
e do ensino superior, quanto as acadêmicas em formação, puderam
experimentar e compreender os benefícios dos conhecimentos compartilhados,
percebendo a importância de realizar trabalhos conjuntos, em pequenos grupos
em sala de aula. Explorar casos de aula, discutindo e problematizando o
cotidiano escolar possibilita ao estudante, em formação inicial, expandir seu
modo de compreender o trabalho pedagógico na escola.
Desse modo, essa troca entre pares se fez e se faz imprescindível, pois
pode instituir um processo de reflexão diante das diferentes formas de
organização do conhecimento pedagógico voltado ao ensino da leitura e da
escrita no ciclo de alfabetização. Compreendemos conhecimento pedagógico
como [...] um conhecimento amplo, implicando o domínio do saber-fazer
(estratégias pedagógicas) bem como do saber-teórico e conceitual e suas
relações (MARCELO GARCIA, 1999 apud BOLZAN, 2002, p. 23).
Uma das narrativas afirma o quanto as discussões e compartilhamento
de vivências e práticas, envolvendo a dinâmica de atividades diversificadas,
auxiliou durante o estágio curricular do curso, momento em que as acadêmicas
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em formação inicial têm a oportunidade de experienciar de forma prática as
teorias e discussões realizadas durante as aulas.
Todo esse conhecimento me deu subsídio e suporte para organizar
minhas práticas durante o estágio supervisionado, vivenciado em
uma turma de alfabetização. Posso dizer que fui privilegiada por estar
discutindo com o grupo e vivenciando esse movimento na prática. E
foi nesse espaço que pude perceber as grandes possibilidades
estudadas naquelas noites de reunião de segunda-feira, e o quanto a
proposta conhecida – o circuito de jogos – pode ser um modo
significativo de aprender e ensinar como se dá o processo de leitura e
escrita. Mais que isso, também é um modo interessante de
acompanhar o desenvolvimento, envolvimento, e hipóteses das
crianças, levando sempre em consideração suas experiências
cotidianas, a fim de transformá-las em conceitos científicos. (Aluna de
Graduação C. – 2016)

O processo de construção da leitura e da escrita, assim como da prática
pedagógica entendida no seu contexto mais amplo, não se dá a partir de
receitas prontas, memorizadas e copiadas; são necessárias reflexões em torno
do trabalho pedagógico para que o professor busque outras metodologias que
levem em consideração, também, o contexto social das crianças, suas reais
necessidades e expectativas. Weisz (2003, p. 54) discorre sobre a importância
desse processo quando afirma que:
A prática pedagógica é complexa e contextualizada, e, portanto, não
é possível formular receitas prontas para serem aplicadas a qualquer
grupo de alunos: o professor diante de cada situação precisará
refletir, encontrar suas próprias soluções e tomar decisões relativas
ao encaminhamento mais adequado.

O trabalho pedagógico realizado em sala de aula parte de uma
diversidade de teorias e acepções acerca das metodologias de ensino.
Sabemos que são poucos os espaços que estimulam a reflexão e ampliação
dos conhecimentos docentes, a fim de superar práticas tradicionais que já
demonstraram o desencantamento por parte dos estudantes.
É preciso que os professores compreendam a importância de
desenvolver atividades significativas para a aprendizagem da leitura e da
escrita na escola e que contemplem as relações advindas dos sujeitos
envolvidos, diante de seus contextos e especificidades, no processo de
construção de seu próprio conhecimento. Para que os professores possam
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realizar tentativas de superação e mudança de práticas de leitura e de escrita
já instauradas, é necessário que haja mais espaços de dinamização de suas
vivências, a fim de que possam explanar, refletir e adequar a prática à
necessidade dos estudantes.
Nesse sentido, é necessário considerar a importância do trabalho
colaborativo no percurso de produção da docência, uma vez que os processos
interativos e mediacionais que se constituem na atividade conjunta compõem a
tessitura da qual vão se redesenhando ideias e saberes de forma
compartilhada (POWACZUK e BOLZAN, 2011).
Uma das proposições trabalhadas no grupo, a dinâmica de circuitos de
atividades diversificadas, envolvendo jogos e favorecendo a constante
interação grupal, foi tida por uma das acadêmicas, como uma das possíveis
proposições a serem vivenciadas na prática escolar, uma vez que, conforme a
própria estudante nos diz:
[...] na situação com o jogo as crianças trocarão hipóteses, uma
atuando no desenvolvimento da outra, construindo novos modos de
resolver aquela situação, organizando seu pensamento e
desenvolvendo-se. Vale ressaltar, conforme todas as propostas
discutidas é que jogo por si só, não será suficiente, ele precisa ser
planejado pelo professor com intencionalidade e respeitando o
contexto e realidade das crianças. (Aluna de Graduação C.- 2016)

Durante a formação inicial, o espaço acadêmico favorece muitas
discussões

acerca

de

teorias

que

propõe

metodologias

e

práticas

diferenciadas, com base em autores discutidos e estudados nas aulas das
disciplinas que compõem a grade curricular, buscando novas formas de pensar
a educação. No entanto, sabe-se que os cursos de licenciatura, em função da
sua matriz curricular, não ofertam possibilidades para inserir os acadêmicos em
práticas no ambiente de sua futura atuação, na sala de aula (Bolzan et. al.
2016).
Desse

modo,

há

espaços

de

investigação

promovidos

pela

Universidade, por meio de projetos de pesquisa e extensão, que servem como
um suporte para as graduandas, pois possibilitam vincular discussões teóricas
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com reflexões acerca do que é a atuação docente, bem como problematizar as
metodologias que constituirão as práticas em sala de aula. Para as acadêmicas
que cumprirão estágio curricular no final do curso e na maioria das vezes se
deparam com uma realidade escolar muito divergente do que aprenderam, as
experiências desenvolvidas nas atividades do grupo de pesquisa caracterizamse como uma oportunidade de construção de novas alternativas de trabalho,
em especial aquele voltado ao ensino da lectoescrita.
As pesquisas favorecem a aprendizagem das acadêmicas, que antes de
atuarem nos estágios curriculares, podem experimentar questões acerca da
vivência em sala de aula de forma a auxiliarem na formação inicial. A
participação nas atividades do projeto cultura é motivada pela possibilidade de
construir e avançar na direção de novas formas de organizar o trabalho
pedagógico voltado à alfabetização. As narrativas que seguem expressam
essas possibilidades.
Esse projeto nos proporcionava momentos muito relevantes de
formação, pois convivíamos com professoras alfabetizadoras, que
vivenciavam a prática em sala de aula e com seus relatos,
apresentando seus problemas, podíamos juntos pensar em
alternativas, também suas iniciativas e ideias nos abriam portas para
pensar no estágio e em nossa prática futura. (Aluna de Graduação M.
– 2016)
Considero que a participação no projeto foi de extrema importância
para minha formação, permitindo-me olhar para minha prática com
reflexão, e contribuindo para uma organização do ensino de
qualidade, que desperte necessidades de aprendizagem e que seja
uma prática interessante, instigadora e desafiadora. (Aluna de
Graduação C. – 2016)

Além disso, o envolvimento em projetos favorece a reflexão por parte
das professoras já atuantes, uma vez que nestes espaços encontram um meio
de continuar seus estudos, estabelecendo uma parceria, em uma via de mão
dupla, advinda da interação com a universidade. É a possibilidade de as
professoras ampliarem suas referências e ideias acerca de inovações
metodológicas acerca do processo de leitura e de escrita. A narrativa que
segue explicita essa relevância.
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–
O que de mais importante considero como contribuição para
minha formação é a consciência da necessidade de estarmos sempre
estudando, buscando espaços formativos e novos olhares,
considerando a grande complexidade e dimensão da alfabetização e
sempre objetivando a melhora de nossa prática pedagógica. (Aluna
de Graduação M. – 2016.

Assim, as atividades do GPFOPE tornaram-se, por meio do projeto
Cultura Escrita: saberes e fazeres docentes em construção”, uma forma de
favorecer a interação entre estudantes e professores. Além disso, buscou
promover o compartilhamento das diversas experiências docentes, uma vez
que

partia

do

entendimento

que

“a

experimentação

do

trabalhado

compartilhado, via interação grupal, possibilita e estimula a construção de
conhecimentos” (ISAIA, 2006). Conforme aluna de Graduação M, 2016,
“participar das reuniões do projeto cultura possibilitou-me o contato com
professoras atuantes da rede de ensino e com situações escolares, as quais
muitas vezes não eram discutidas em sala de aula durante minha formação
inicial. ”
Por isso, segundo ISAIA,
[...] nas atividades desenvolvidas em situações grupais, nas quais
existe cooperação entre sujeitos que buscam resolver,
conjuntamente, atividades referentes à leitura e à escrita, há
socialização de informações físicas e sociais acerca desse objeto de
conhecimento, bem como divergências conceituais que precisam
encontrar um ponto de equilíbrio. (2008, 64)

Diante do exposto, compreendemos que estar em contato e relação com
o outro possibilita a reflexão e conhecimentos sobre um tema comum, que
pode ser conhecido e estudado a partir de diferentes explorações, com
opiniões diversas e, algumas vezes, opostas. “Esse tipo de trabalho que
implica a construção compartilhada de conhecimento favorece a autonomia dos
participantes, possibilitando a eles irem além do que seria possível, se
estivessem trabalhando individualmente” (BOLZAN, 2002, p. 63). Desta forma,
a interação grupal é uma alternativa pedagógica potencializadora do processo
de construção do conhecimento, seja na formação inicial ou permanente de
professores.

1028

DIMENSÕES CONCLUSIVAS
A partir da análise dos encontros de estudos promovidos pelo projeto, é
possível identificar a necessidade e a importância de trocas de conhecimento
entre os mais diferentes sujeitos, permeados por contextos individuais
formados por uma coletividade. Assim, se faz imprescindível compartilhar
experiências a fim de enriquecer o trabalho docente e conhecer novas
perspectivas, orientações de trabalho e propostas didático-pedagógicas
voltadas ao ensino da leitura e da escrita na Educação Básica.
Por meio dessas interações, foi oportuno o momento para aprimorar a
prática e relacioná-la à teoria, visto que esta última está fortemente impregnada
nos currículos dos mais diversos cursos de Graduação, principalmente nas
licenciaturas. Compartilhar e discutir proposições entre pares favorece o
confronto de hipóteses, muitas vezes tomadas como únicas, mas que podem
ser redirecionadas a partir da visão e concepção de outros sujeitos, inseridos
em outros tempos e espaços.
Além disso, por meio das narrativas dos sujeitos pesquisados, foi
possível identificar que, a partir das discussões nos grupos sobre o tema
envolvendo a leitura e a escrita no circuito de atividades diversificadas, as
acadêmicas foram influenciadas a seguir pesquisando sobre o assunto,
instigadas a querer conhecer, estudar e aprofundar mais os conhecimentos
sobre a área, entendendo que nenhum conhecimento é único, mas passível de
uma constante investigação.
Assim, a interação grupal se faz imprescindível, principalmente para os
sujeitos em formação inicial, à medida que favorece a troca e a construção de
conhecimentos por meio da atividade compartilhada, além de proporcionar a
vivência de futuras práticas docentes.
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS, PENSAMENTO COMPUTACIONAL E
GAMIFICAÇÃO: RECURSOSPARA O FAZER DOCENTE NA
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RESUMO
Este artigo apresenta o resultado de uma investigação de cunho qualitativo, apoiada em
revisão bibliográfica e atividade experimental com professores do ensino básico. No aporte
teórico entrelaçamos as concepções de resolução de problemas, pensamento computacional e
gamificação, destacando seus potenciais como recursos de aprendizagem na
contemporaneidade. Iniciamos a discussão dando a conhecer o constructo sobre a resolução
de problemas e sua relação com o aprender, tecendo tessituras com teorias sobre pensamento
computacional e, por fim, a partir dos resultados de um experimento relacionamos as
possibilidades da estratégia de gamificar com o desenvolvimento do pensamento
computacional. Como resultado entendemos que a gamificação é uma estratégia promissora
no desenvolvimento de ações pedagógicas que visem trabalhar com o pensamento
computacional, pois exige experiências e aprendizagens complexas de quem vivência o
processo, o que faz interface com o que é preciso para desenvolver o pensamento
computacional.
Palavras-chave:resolução de problemas, pensamento computacional, gamificação.

INTRODUÇÃO
A resolução de problemas faz parte do nosso cotidiano. A complexidade
associada a eles é que varia. Com o advento da Internet e seus serviços
amplia-se o escopo de situações e problemas a resolver. Os ambientes
virtuais(ciberespaço) e presencial tornaram-se do cotidiano do século
XXI.Neste “novo” contexto adquirir habilidades e estratégias que permitam o
sujeito aprender por si mesmo compõem uma competência importante.
Contudo, fomos educados em uma sociedade, marcada pelo pensamento
cartesiano, com conhecimento segmentado em disciplinas e com dificuldades
em

estabelecer
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“doutrinado” a visualizar fragmentos ou partes de uma realidade ou problema, o
que é oriundo dos fundamentos da modernidade.
Castells (1999) já destacava estes aspectos quando trata das mudanças
sociais ao dizer que a “sociedade em redes” está produzindo, ou seja, há uma
nova estrutura social, manifesta de formas variadas e se associa a um novo
modo de desenvolvimento baseado na informação (paradigma tecnológico
baseado na tecnologia da informação) e nas tecnologias de geração do
conhecimento. Os modos de desenvolvimento modelam a esfera social, logo, a
tecnologia não determina uma sociedade, mas “[...] incorpora a capacidade de
transformação das sociedades, bem como os usos que as sociedades, sempre
em um processo conflituoso, decidem dar ao seu potencial” (CASTELLS, 1999,
p.45).
Lévy (1999) destaca que as técnicas condicionam a cultura, uma vez
que são produzidas dentro dela, o que abre possibilidades que precisam ser
consideradas e analisadas criticamente: “[...] muitas possibilidades são abertas,
mas nem todas serão aproveitadas.” (LÉVY, 1999, p.26). Segundo o autor
estamos vivendo a cibercultura, que emerge do ciberespaço, ou seja, da
intercomunicação mundial de computadores, a “rede”, ou a Internet (LÉVY,
1999). Entre as características mais marcantes dessa cultura estão: a
conectividade, a ubiquidade, o acesso, a produção e o compartilhamento de
informações e a velocidade das mudanças.
Atualmente, as demandas impostas pela sociedade implicam outras
abordagens do pensar, em que mobilizar o pensamento complexo na sua
transversalidade é fundamental. Morinpostula a necessidade de reformar nosso
pensamento e diz que existe uma inadequação por ocasião dos saberes
separados, fragmentados e compartimentados entre disciplinas, sendo que os
problemas e as realidades atuais são “polidisciplinares, transversais,
multidimensionais, transnacionais, globais, planetários”. (MORIN, 2003, p. 13)
Pozo afirma que “[...] um dos veículos mais acessíveis para levar os
alunos a aprender a aprender é a solução de problemas”. (1998, p.9).
Acreditamos que solucionar problemas exige do estudante uma postura ativa, o
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que condiz com asatitudes esperadas no século XXI. O autor ainda afirma que
“[...] ensinar alunos a resolver problemas supõe dotá-los da capacidade de
aprender a aprender, no sentido de habituá-los a encontrar por si mesmos,
respostas às perguntas que os inquietam ou que precisam responder” (POZO,
1998, p.9)
No constructo da concepção de competências e habilidades um dos
marcos, o qual aportamos nossa discussão, é o documento elaborado
porDelors e seus colegas para a UNESCO, chamado Educação, um tesouro a
descobrir3, em que identifica quatro pilares fundamentais da educação: saber
conhecer, saber fazer, saber ser e saber conviver. Consideram que a função da
escola deve respaldar-se na formação integral da pessoa, para que seja capaz
de resolver problemas que a vida propõe. Destacamos que os pilares se
relacionam com os conteúdos de aprendizagem, quando os traduzimos para
uma linguagem de sala de aula, o conjunto de conteúdos de aprendizagem
(conceitual, procedimental e atitudinal) formam as competências

que

esperamos que os estudantes desenvolvam em uma aula ou até um ano
escolar. As competências norteiam os processos de ensino e de aprendizagem
neste paradigma, que é respaldado na legislação brasileira. Inclusive a
proposta de versão final da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL,
2017), ainda passível de modificações e aprovação nas instâncias políticas
brasileiras, à luz da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996)4define que:
[..] na educação formal, os resultados das aprendizagens precisam se
expressar e se apresentar como sendo a possibilidade de utilizar o
conhecimento em situações que requerem aplicá-lo para tomar
decisões pertinentes. A esse conhecimento mobilizado, operado e
aplicado em situação se dá o nome de competência.(BRASIL, 2017,
p.15)

Entendemos a “solução de problemas” como um conteúdo de
aprendizagem da Educação Básica, logo, compõem as competências e
3http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590por.pdf
4http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm
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habilidades que precisam ser desenvolvidas. Consideramos ainda a solução de
problemas como um conteúdo de aprendizagem procedimental o que implica o
“saber fazer”. Zabala e Arnou(2010) afirmam que o conteúdo procedimental
está relacionado com dominar habilidades prévias de interpretação e
compreensão da situação objeto de estudo em toda sua complexidade, o que
exige mobilizar o pensamento complexo.
Eis que refletindo sobre este cenário e observando as tendências
mundiais para educação nos propomos a contextualizar oPensamento
Computacional (PC) e a Gamificação como recursos para o fazer docente na
cibercultura e, discutindo possível alternativas destas perspectivas no
desenvolvimento de competências e habilidades para resolução de problemas
complexos. Entendemos que há uma convergência entre as temáticas
propostas, então nos desafiamos a discuti-las na perspectiva apresentada e
ilustrada na Figura 1:
•

•

Resolução de problemas: mostra-se como uma
competênciaessencial em tempos de cibercultura, onde as
tecnologias digitais e analógicas coexistem e complementam-se
ampliando os espaços da atuação humana. Trata-se de uma
finalidade educacionalno desenvolvimentoda capacidade de
mobilizar diferentes habilidades e estratégias vinculadas a (1)
aquisição e interpretação de uma nova informação, (2) análise da
informação e realização de inferências, (3) compreensão e
organização conceitual das informações (reflexão sobre os próprios
conhecimentos) e, por fim, (5) comunicação da informação. Estes
cinco critérios citados por Pozo e Angón (1998) não são exaustivos,
são “[...] uma sequência lógica, de um critério que pode ser útil para
compreender melhor os procedimentos que os alunos devem adquirir
para serem capazes de resolver problemas [...]”. (p.147). Usaremos o
entendimento destes autores como mote desta discussão.
Pensamento Computacional (PC):Emerge como reflexão
premente, no contexto educacional, a introdução do PCna Educação
Básica pelo entendimento que tal “recurso” possibilitao
desenvolvimento de processos cognitivos necessários para a
resolução de problemas através da abstração, podendo ser
transversal a todas as áreas como postulado por Zorzo, Raabe,
Brackmann(2016). Cabe salientar que o PC é ainda um conceito
fluido para a área da Educação. Na computação, este conceito está
fortemente associado à programação em função do objeto de
trabalho desta área. No entanto, quando Wing (2006) define PC, ela
1034

•

traz à discussão a inclusão deste tipo de pensamento no contexto da
cibercultura como mais um dos recursos necessários para a
resolução de problemas, tais como pensamento lógico-matemático,
pensamento linguístico e todos aqueles que contribuem para a
formação da pessoa.
Gamificação: a gamificação é um fenômeno emergente da
cibercultura, que está sendo retomando a ludicidade por meio de
readequações necessárias no contexto escolar, por exemplo,
inserção de alternativas e experimentações relacionadas a
metodologias e a didáticas ativas. Logo, é uma possibilidade para um
alinhamento aos hábitos contemporâneos dos estudantes,
relacionados ao contexto sociocultural em que nos encontramos.
Assim, vislumbramos a gamificação como mais uma estratégia
pedagógica que pode auxiliar na motivação e no engajamento do
estudante, trazendo ou não elementos inovadores e criativos.A
gamificação é oriunda das dinâmicas e mecânicas de jogos, neste
contexto os jogos podem se configurar em recursos para
concretização de atividades gamificadas.(MARTINS; GIRAFFA,
2015)

Figura 1 – Contextualização da discussão

Fonte: As autoras (2017)

A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: RELAÇÕES COM APRENDER
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Um dos marcos de ruptura da concepção escolar tradicional no que
tange a inteligência e sua mensuração reside no trabalho de Howard Gardner,
o qual postulou a Teoria das Inteligências Múltiplas, definindo a inteligência
como a capacidade humana com origens biológicas de resolver problemas ou
de elaborar produtos que sejam valorizados em um ou mais ambientes ou
comunidades culturais. Em se tratando da tendência biológica,ele diz que está
diretamente vinculada ao estímulo cultural, ou seja, “[...] a cultura circundante
desempenha um papel predominante na determinação do grau em que o
potencial intelectual de um indivíduo é realizado”. (GARDNER, 1995, p.47).
Sua teoria alicerça nossa argumentação ao dizer que a competência em
resolver problemas é um dos indícios de inteligência associado ao potencial
biopsicológico e o ambiente cultural, o qual o indivíduo está inserido.
Gardner (1995) elenca sete tipos de inteligências baseadas nas
capacidades que são universais na espécie humana, sendo elas: (1)
inteligência musical; (2) inteligência corporal-cinestésica; (3) inteligência lógicomatemática; (4) inteligência linguística; (5) inteligência espacial; (6) inteligência
interpessoal; e, (7) inteligência intrapessoal. Logo, apresenta uma visão
pluralista da mente reconhecendo forças cognitivas funcionando juntas para
resolver problemas. Sabemos que na cultura ocidental são valorizadas,
prioritariamente,

capacidades

lógico-matemática

e

linguísticas

e,

ao

agregarmos estes ao PC ampliamos o escopo de possibilidades de
entendimentos da formação neste contexto contemporâneo. Esta teoria ainda
nos explica que existem correlações mútuas das inteligências umas com as
outras, onde a solução de problemas complexos necessita de articulação de
vários conhecimentos, habilidades e atitudes.
Para Echeverría e Pozo (1998) resolver problemas têm relação com
mobilizar habilidades e estratégias e, que ensinar a resolver problemas “[...]
não consiste somente em dotar os alunos de habilidades e estratégias
eficazes, mas também criar neles o hábito e a atitude de enfrentar a
aprendizagem como um problema para o qual deve ser encontrada uma
resposta.” (p.14) Ou seja, tem aver com dar significado para si mesmo,
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motivando a busca por soluções. Ainda destacam que uma situação problema
só é reconhecida como na medida que exija um processo de reflexão e tomada
de decisão. Desta maneira, entende-se que um problema é uma oportunidade,
uma situação nova a qual vai requerer a utilização de várias estratégias sejam
elas já existentes ou a serem criadas. E, também, é importante ao solucionar
um problema “[...] a compreensão da tarefa, a concepção de um plano que nos
conduza à meta, a execução desse plano e, finalmente, uma análise que nos
leve a determinar se alcançamos ou não a meta”. (p. 22).
Pozo e Angón (1998) destacam que a resolução de problemas, no
contexto escolar, tem caráter procedimental, ou seja, pretende que estudantes
coloquem em ação uma sequência de passos a partir de um plano
preconcebido e orientado a uma meta. Os autores indicam que “[...] o que
transforma

a

solução

de

problemas

num

conteúdo

eminentemente

procedimental é que ela consiste em saber fazer algo, e não só dizê-lo ou
compreendê-lo. Esta é

uma

característica

que

define os conteúdos

procedimentais em oposição aos tradicionais conteúdos conceituais” (p.140)
Esta discussão não é exaustiva, pois as estratégias de solução de problemas
podem ser concebidas como sequência de ações realizadas de modo
consciente e deliberado, produto de uma reflexão prévia, o que envolve todos
conteúdos de aprendizagem.
Neste sentido, Echeverría e Pozo (1998), ainda, destacam que apenas a
execução de passos lógicos ao tentar resolver um dado problema proposto não
são suficientes, isso ocorre devidoà natureza complexa,intrínseca das soluções
esperadas em nossa sociedade contemporânea onde, além do espaço
presencial, possuímos o espaço virtual (ciberespaço) em que grande parte das
ações cotidianas acontecem. Se antes possuíamos desafios/problemas no
contexto presencial, hoje, o “espaço de desafios” ampliou-se e a diversidade de
organização

destes

ambientes

físicos/virtuais-digitais

agregou

mais

complexidade. “[...] Não haveria uma forma universal para o bom pensar, mas
este dependeria não somente do conteúdo da tarefa [...] mas também das
metas ou fins da tarefa [...] e do contexto social no qual ela ocorre [...]”.
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(ECHEVERRÍA; POZO, 1998, p.39). Logo, a natureza pragmática da solução
de problemas exige treinar formas específicas de raciocínio que se tornam
eficazes.
Echeverría e Pozo (1998) tomam por base em muitas de suas
discussões o estudo de Polya (1977) publicado originalmente no ano de 1945,
o qual Papert (2008) também usa como referência. O estudo de Polya ainda é
base para as principais discussões sobre resolução de problemas. E neste
contexto Papert (2005) discute o conhecimento sobre a aprendizagem, ou
simplesmente, aprender a aprender, fato que implica a discussão do aprender
na contemporaneidade. No ambiente híbrido que vivemos atualmente são
fortalecidas as facetas culturais, o analógico e o digital solidificam ainda mais
as formas multidimensionais de relações, interações e comunicações entres os
sujeitos, situados em tempos históricos e em determinadas comunidades.
Possibilitar o desenvolvimento do pensamento crítico dos sujeitos é relevante,
não basta acessar, produzir e compartilhar informações, é premente saber
selecionar informações relevantes, ter empatia com o outro diverso e diferente,
posicionar-se frente a informações, a partir disto construir conhecimentos e
resolver problemas atuais.
Uma das discussões prementes no âmbito escolar em face da BNCC é
desenvolver

competências

para

resolução

de

problemas

incluindo

o

PC.Oliveira, Alves e Porto (2017) destacam que precisamos tratar de novas
educações e novas formas de aprender na cibercultura, uma vez que na
contemporaneidade a sociedade está imersa as tecnologias digitais, que estão
fortemente articuladas as nossas atividades cotidianas.
Zorzo, Raabe e Brackmann (2016) afirmam que o PC, desenvolvido por
meio da comunicação homem-máquina, tem fundamento sociocultural
justificável uma vez que a computação é um dos vetores de nossa sociedade,
permeando diferentes áreas do conhecimento. “[...] Os conhecimentos em
Computação são tão importantes para a vida na sociedade contemporânea
quanto conhecimentos básicos de Matemática, Filosofia, Física, dentre outras,
assim como contar, abstrair, pensar, relacionar, ou medir.” (p.1) Pensar
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computacionalmente é ser capaz de organizar a solução de um problema no
formato de um algoritmo. Ou seja, estabelecer uma sequência finita de passos,
onde cada um deles está devida e adequadamente especificado, e ao final leva
à solução do problema. Ao organizar o algoritmo devemos ter previamente
identificado o problema, o resultado esperado, as informações (dados)
necessários e definir um processo para a aplicação destes dados. Existe um
problema e um método que permite sua solução. Para cada classe de
problemas alternativas diferentes e uma disciplina de pensar.
Ao pensar computacionalmente competências lógico-matemáticas e
linguísticas vamos articulá-las. Agregamos novas competências e não fazemos
exclusões, ampliamos a formação.
PENSAMENTO

COMPUTACIONAL:

UMA

“NOVA”

COMPETÊNCIA

TRANSVERSAL NO CONTEXTO ESCOLAR
No Brasil, o Pensamento Computacional (PC) na Educação Básica volta
a ser discutido intensamente, principalmente, após a proposta de versão final
da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017), ainda passível
de modificações e aprovação nas instâncias políticas brasileiras. Este
édocumento, de caráter normativo, apresenta o conjunto de orientações
norteadorasdos currículos de todo o Brasil. A BNCC apresenta dez
competências gerais que os estudantes devem desenvolver ao longo da
Educação Básica, pretendendo assegurar, como resultado do seu processo de
aprendizagem e desenvolvimento, uma formação humana integral que visa à
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Destacamos em
nossa discussão algumas destas competências, a fim de justificar sua
relevância:
• Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das
ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a
imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar
hipóteses, formular e resolver problemas e inventar soluções com base
nos conhecimentos das diferentes áreas.
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• Utilizar conhecimentos das linguagens verbal (oral e escrita) e/ou
verbo-visual (como Libras), corporal, multimodal, artística, matemática,
científica, tecnológica e digital para expressar-se e partilhar
informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos
e, com eles, produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.
• Utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas do cotidiano
(incluindo as escolares) ao se comunicar, acessar e disseminar
informações, produzir conhecimentos e resolver problemas.
Analisando estas competências gerais, na BNCC, observa-se que o/a
concluinte da Educação básica deverá possuir curiosidade intelectual, resolver
problemas, ter familiaridade com linguagens tecnológicas e digitais. A
compreensão destes elementos conecta-se com o conceito dePC.
Um dos precursores do PC foi SeymorPapert (2008). Ele defendia que
os computadores não apenas podiam melhorar a aprendizagem, mas também
apoiavam formas diferentes de pensar e aprender a resolver problemas. Para
ele solucionar problemas por meio da “tartaruga” - elemento gráfico que
responde aos comandos do algoritmo5 transcrito na linguagem -externaliza a
concepção da pessoa sobre determinada situação. Para Papert (2008) um
programa é uma representação da forma de um processo mental.
Neste sentido, Wing (2006) defende que o PC representa uma atitude e
uma habilidade aplicáveis a todos, não apenas aos cientistas da computação.
Junto às habilidades da leitura, escrita e aritmética compõem as necessidades
analíticas do sujeito no contexto atual, ou seja, o PC é um tipo de pensamento
analítico. O PC, também, envolve a resolução de problemas, o pensar sistemas
ea compreensão do comportamento humano, com base nos conceitos
fundamentais da ciência da computação e tem como características: (a)
idealizar (níveis de abstração), não apenas programar; (b) é uma habilidade
fundamental na contemporaneidade; (c) maneira que os seres humanos
pensam, não os computadores; (d) combina e complementa o pensamento

5

Sequência de passos finitos, definidos por meio de um conjunto das regras e

procedimentos lógicos, levando à solução de um problema.
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matemático e engenharia; (e) ideias, não apenas artefatos e, por fim, (f) serve
para todos em toda a parte.
Na sociedade contemporânea, oPCvem sendo usado na concepção e
análise de problemas e suas soluções.Wing (2006; 2008) diz que a essência do
PC é a abstração. Pode-se dizer que a abstração está subjacente ao PC em
um nível de complexidade alto, exige mais que abstrações das ciências físicas
e matemáticas, em termos gerais são abstrações simbólicas em que
abstrações numéricas são um caso especial. Neste sentido, Papert (2008)
afirmava que a abstração como processo decorrente da consolidação do
pensamento concreto, assim como outros teóricos da psicologia educacional
comprovaram, principalmente Piaget (1977). Na teoria de Piaget (1977) a
abstração trata-se de um processoem que o sujeito constrói seu próprio
pensamento, usando o real num sistema de significações, ou seja, ir além de
uma constatação de um fato, compreendendo as razões do fato.
Para Yadav, Hong eStephenson(2016) a ciência da computação
desempenha um papel vital na tecnologia atual e no mundo globalmente
conectado, o que gera a necessidade de introduzir ideias computacionais para
os estudantes no início de seus anos de escolaridade. Eles defendem que oPC
oferece uma abordagem abrangente, que expõe os estudantes às ideias e
princípios computacionais no contexto das áreas de estudo que já estão
aprendendo. Também, compõem o PCresolver problemas complexos por meio
da decomposição, usando uma sequência de passos (algoritmos), analisando
como a solução se transfere para problemas semelhantes (abstração) e
finalmente determinando se um computador pode auxiliar na solução de forma
mais eficiente (automação).
Segundo Zorzo, Raabe e Brackmann (2016) PC é o processo cognitivo
usado para resolver problemas por meio de algoritmos. “[...] Este processo,
diferente do raciocínio lógico e matemático, habilita os estudantes a especificar
e organizar a solução de problemas a partir do desenvolvimento de habilidades
como abstração, refinamento, modularização, recursão, metacognição, entre
outras”. (p.6)
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A partir deste conjunto de referenciais apresentados, damos nossa
definição de PC, entendendo que este se relaciona com situações de resolução
problemas usando-se de modelos baseados em computação, mobilizando
competências relacionadas as habilidades lógico-matemática e linguística
correlacionadas com o conjunto de outras capacidades mentais que são
universais, tais como, musical, corporal-cinestésica, espacial, interpessoal e
intrapessoal. Ou seja, mobiliza as diferentes habilidades que o sujeito já possui
nas suas diferentes modalidades para resolver um problema, usando
algoritmos, abstração, automação, entre outros aspectos que caracterizam um
modelo computacional. Neste contexto a gamificação, considerada como a
utilização de elementos de jogos digitais em atividades que não são jogos,
pode ser uma estratégia no desenvolvimento de práticas pedagógicas que
tenham como necessidade de conteúdo o PC. Na experiência a seguir,
apresentaremos uma experiência com a aplicação de um workshop gamificado
na formação de professores, assim poderemos explicitar o porquê de
considerarmos esta estratégia como adequada para em ações futuras apoiar o
desenvolvimento do PC.
CONCLUINDO A REFLEXÃO E AMPLIANDO AS POSSIBILIDADES
Dentre

as

estratégiaspedagógicas

contextualizadas

à

condição

sociocultural da cibercultura, a gamificação mostra-se como uma tendência
promissora, que se define pela utilização de elementos de jogos digitais em
atividades que, na sua origem, não são jogos. Gamificar uma atividade uma
prática pedagógica não significa criar um jogo de viés pedagógico ou
simplesmente jogar para ensinar. É preciso compreender e significar
mecânicas e dinâmicas presentes em jogos digitais, permeando-os em práticas
pedagógicas. (MARTINS, 2015)
Para demonstrar nosso entendimento acerca da gamificação e justificar
a sua relevância como estratégia pedagógica ao desenvolver o PC na
resolução de problemas, apresentaremos uma experiência, que é um recorte
de uma pesquisa qualitativa que se desenvolveu por meio de um estudo de
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caso, de caráter exploratório. Os sujeitos de pesquisa foram 9 professores, de
uma instituição de ensino privada, atuantes na Educação Básica. Como
instrumentos de coleta de dados, foram usados: questionário online
autoaplicável e observação participante da aplicação de experimento.
O mote para desenvolvimento desse experimento – um workshop
gamificado - foi usado o modelo de elementos de jogos digitais em atividades
gamificadas proposto por Martins e Giraffa (2015) e discutido na dissertação
Gamificação nas práticas pedagógicas: um desafio para a formação de
professores em tempos de cibercultura (MARTINS, 2015). Nessa proposição,
para constituição de práticas pedagógicas gamificadas, destacamos os
seguintes elementos de jogos digitais encontrado em RPG (Role-playing game,
jogoque os jogadores assumem papéis de personagens e criam narrativas
colaborativamente): Missão, Enredo, Níveis/Desafios, Objetivos Específicos,
Recursos, Colaboração, Help, Itens, Desempenho, XP, Pontuação e Avatar
(MARTINS, 2015). Tratamos a gamificação como uma estratégia que permite o
desenvolvimento de práticas pedagógicas, a partir de elementos típicos de
jogos digitais baseados em RPG digital, podendo levar o docente a autorrefletir
sobre sua atuação, bem como ressignificá-la, considerando o contexto
sociocultural.
O experimento de formação continuada foi reorganizado, a partir das
aprendizagens anteriores e se propôs a seguinte sequência para a oficina
gamificada:
•
•
•
A

Experiência com jogos RPG;
Produção de um mapa conceitual sobre gamificação;
Criação de uma prática pedagógica gamificada.
partir da aplicação e análise dos instrumentos de pesquisa citados

anteriormente, emergiram os principais resultados da experiência:
• A prática gamificada, essencialmente, se desenvolve a partir de uma
situação-problema, envolvendo assim metodologias que abarquem
desenvolver resolução de problemas. Isto nos permite trabalhar o PC na
prática gamificada como uma metodologia na resolução do problema
proposto.
• Gamificar uma atividade faz refletir sobre as concepções pedagógicas e
epistêmicas já consolidadas em nosso referencial pessoal, o que pode
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levar a um conflito de crenças. É possível que a partir deste conflito
existam resistências iniciais, que ao longo da mediação do experimento
são amenizadas. Quando o sujeito na posição de aprendiz vivencia tal
situação, sente a necessidade de abstrair soluções que nem sempre
estão no seu referencial pedagógico, o que é um pré-requisito no
desenvolvimento do PC.
• A gamificação permitiu que os professores refletissem sobre o uso das
tecnologias digitais em si e das linguagens tecnológicas e digitais no
contexto escolar. Um exemplo disso, ocorreu quando um grupo de
professores, ao propor a construção de uma maquete física como uma
missão da atividade que estavam planejando, sentiram a necessidade
de propor também, o uso de alguma linguagem de expressão digital.
Logo, uma solução encontrada foi articular a maquete elementos de
realidade aumentada (técnica utilizada para unir o mundo real com o
virtual). Aqui podemos perceber que o PC está presente na forma de
resolver a situação de articular o físico ao virtual-digital, num movimento
de automação e refinamento.
Sintetizamos aqui os resultadosde Martins e Giraffa (2015)para poder
afirmar que a gamificação é uma estratégia promissora no desenvolvimento de
ações pedagógicas que visem trabalhar com o PC. Isto se dá por a gamificação
exigir experiências e aprendizagens complexas de quem vivência o processo, o
que faz interface com o que é preciso para desenvolver o PC.
O estudo está em andamento,amplia os resultados existentes buscando
evidências pedagógicas em como baseadas em modelos de gamificação
podem contribuir numa transição do modelo tradicional, pautado em ações
conteudistas, para uma pedagogia ativa, baseada na concepção de
competência e na reflexão da ação pedagógica, quando queremos desenvolver
o PC na resolução de problemas. Este estudo nos mostra que isto é possível,
assim damos conta do nosso objetivo que foi promover uma discussão teórica,
com base em nossas experiências, entrelaçando as concepções de resolução
de problemas, PC e gamificação e explorar seus potenciais como recursos do
fazer docente, abrindo assim espaço para inovações ao aprender na
contemporareidade.
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Eixo 3 – Formação de professores
RESUMO
–
O presente artigo tem por objetivo apresentar a contribuição do uso das tecnologias
educacionais, pelas instituições de ensino superior, e suas tendências, na formação docente.
Para tal, como metodologia de pesquisa, foi utilizada uma revisão bibliográfica, organizada em
três partes. Na primeira, foi desenvolvido um referencial teórico acerca da formação docente,
constatando-se que o professor constrói, desconstrói e reconstrói suas próprias convicções a
respeito das inovações educacionais em sala de aula. Na segunda parte, discorreu-se sobre
tecnologias educacionais na formação docente, percebendo-se o quanto essas tecnologias já
integram o cotidiano do aluno, porém, ainda não são do domínio do docente, na sua prática
pedagógica. A terceira parte contemplou as tendências identificadas pelos autores
pesquisados, as quais indicaram que, apesar da tecnologia educacional ser uma ferramenta
para ampliar a interação e a interatividade no espaço pedagógico, isso só será possível através
da adoção de uma postura mediadora por parte do docente. Contudo, independente da
tecnologia aplicada, aluno e professor continuarão sendo os recursos essenciais e autênticos
para a promoção da aprendizagem. Nas considerações finais, as autoras sinalizaram a
realidade encontrada em relação à formação docente, bem como, os progressos da área.
Argumentaram acerca da urgência da utilização de tecnologias educacionais na formação de
professores e da importância de uma mudança de atitude por parte destes. Logo, se propôs
uma ruptura entre teoria e prática, para dar início à construção de metodologias inovadoras,
tornando o docente protagonista da sua formação. Enfim, esse tema “tecnologias educacionais
na formação docente e suas tendências” desafia, cada vez mais, as instituições de educação
superior a promoverem ações voltadas para o uso de tecnologias educacionais na formação
dos educadores.
–
Palavras-chave: Tecnologias educacionais. Formação docente. Tendências em
tecnologias educacionais.

INTRODUÇÃO
O artigo trata sobre um tema, tradicionalmente, muito discutido, mas
sempre relevante: a formação docente. Atualmente, em um mesmo espaço
físico, ou seja, a sala de aula, temos os nativos e os imigrantes digitais,
convivendo juntos. Cada um, com suas peculiaridades, habilidades e
dificuldades. Obviamente, os imigrantes são os que vivenciam, cotidianamente,
essas limitações. Entretanto, diferente do que comumente se vê no espaço
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pedagógico, esses imigrantes que apresentam maiores dificuldades não são os
alunos, mas sim, os docentes.
A velocidade com que a tecnologia invadiu os espaços é surpreendente.
Bem como, é também surpreendente como os nativos a dominam,
distanciando-se dos recursos educacionais mais tradicionais. A ubiquidade
tecnológica, como o próprio nome propõe, está em toda parte. Mas, e o
docente? Como se fazer presente nesse mundo ubíquo?
No passado, mestres ensinavam alunos a manusearem as diversas
tecnologias educacionais. Hoje, quem ensina o docente para isto? Aí,
encontram-se o objetivo e a questão de pesquisa deste estudo: identificar e
discorrer sobre as tecnologias educacionais que têm sido utilizadas na
formação docente e suas tendências.
Para a elaboração deste artigo, realizou-se uma pesquisa bibliográfica,
que foi organizada em três partes. A primeira desenvolve sobre a formação
docente. A segunda parte descreve sobre o uso das tecnologias educacionais
na formação dos educadores e, por fim, a terceira parte apresenta as
tendências referidas pelos autores pesquisados. Nas considerações finais, as
autoras analisam o conteúdo desenvolvido ao longo do estudo e acrescentam
suas contribuições. Para finalizar o artigo, são listadas as referências
pesquisadas.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
FORMAÇÃO DOCENTE
Segundo Nóvoa (1995), há uma preocupação permanente com a
eficácia na formação inicial e contínua do docente. Mas, é o educador a
principal ferramenta do seu trabalho e o principal agente da sua formação.
Tardif (2006) concorda com o autor supra ao mencionar que os
professores deveriam dizer algo acerca da sua própria formação. É estranho
que os docentes tenham a responsabilidade de formar pessoas e que possuem
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competências para tal, mas que, ao mesmo tempo, não se reconheça que
possuem competências para atuarem na sua própria formação e controlá-la.
De acordo com Portal (In ENRICONE, 2008), ser professor, hoje, exige
uma atitude proativa, crítica, empreendedora, com habilidades de socialização
e trabalho em equipe.
Nóvoa (1999) complementa referindo que, historicamente, há um
aumento nas exigências ao professor, para que o mesmo assuma, cada vez
mais, responsabilidades. Contudo, apesar de todas essas exigências, não
houve alterações significativas na formação docente.
A educação desenvolve-se num contexto novo, onde os atuais
conhecimentos são, rapidamente, superados e novas maneiras de convívio
social provocam modernas visões da realidade e dos valores que a sustentam.
A inovação planejada, como ato de formação, inicia-se pela necessidade
percebida, ou seja, é preciso inovar porque o ato de educar está incompleto. É
desafiador educar para uma sociedade que não existe e, o que mais se precisa
é aprender e construir novos conhecimentos (ENRICONE, 2008).
O professor carece de uma formação continuada não apenas na sua
área de conhecimento e atuação, mas também, necessita de uma formação
tecnológica. Para isso, precisa ter iniciativa em aprender e sua instituição deve
incentivar essa atualização tecnológica e instrumentalizar o docente para o uso
desses recursos (FARIA In ENRICONE, 2009).
Os docentes são agentes ativos da inovação, por suas convicções,
experiências, identidade e por saberem do que é mais precioso à educação.
São eles que decidem se querem ou não mudar. A formação docente é
fundamental para a qualidade da educação e as tendências em formação
levam a um profissional competente, reflexivo e colaborativo. Na prática, essa
inovação ocorre quando há participação do docente, junto ao processo
inovador (ENRICONE, 2008).
A pesquisa de Giraffa (2013), que investigou as implicações na
articulação entre a formação docente e as práticas pedagógicas em salas de
aula virtuais, indicou que a diversidade de alternativas associada à proposta
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pedagógica nos ambientes virtuais fica restrita aos recursos que os docentes
conhecem e sentem-se mais confortáveis. O estudo apontou que é necessário
que as instituições de ensino superior oportunizem aos seus professores,
capacitações quanto à adoção das tecnologias digitais. É necessário, também,
que os educadores aprendam novas habilidades e estejam atentos às novas
tendências.
TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS NA FORMAÇÃO DOCENTE
Segundo Nóvoa (1999), inovar requer a introdução de algo novo e a
inovação pertence ao próprio docente. Faria (In ENRICONE, 2009)
complementa, dizendo que vivemos num mundo digital, onde, diariamente,
surgem novas tecnologias que transformam-nos numa sociedade cada vez
mais dependente da informatização. Como educar nessa realidade? Como
ensinar os alunos a viverem nessa sociedade? E, como inserir o docente –
imigrante digital – nesse novo mundo?
Karsenti (In TARDIF; LESSARD, 2008) refere que, nos últimos 50
anos, muitas transformações afetaram a sociedade, em especial, a tecnologia
da informação e da comunicação. Essas inovações, acrescidas de alterações
sociais, impactaram no ensino e, consequentemente, as novas gerações de
alunos têm novas expectativas e necessidades.
Juliatto (2013) reforça o exposto acima. Ele afirma que, das novidades
contemporâneas, as tecnologias de informação e comunicação impactaram
todas as áreas sociais, inclusive a educação. O giz e o quadro-negro,
tradicionais recursos didáticos, foram substituídos pelo retroprojetor, depois,
pelo computador, depois, pelas leituras digitais e pela web. Outros métodos
eletrônicos inseriram-se no processo de ensino, como a educação à distância,
o correio eletrônico, a biblioteca virtual, a videoconferência, as aulas virtuais, as
redes sociais, entre outros.
Na sua dissertação, Valletta (2015) abordou sobre as mudanças que
ocorreram nas práticas pedagógicas dos docentes e os processos técnicos e
operacionais necessários para se desenvolver as propostas educativas com o
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uso de tablets e seus aplicativos. A discussão sobre a formação docente e o
uso das tecnologias digitais, no Brasil, passa pela reflexão sobre as
singularidades das relações que cada docente possui com as tecnologias
educacionais e a configuração das escolas, uma vez que estas (re)constroem a
sua identidade, que passa por alterações ao longo dos tempos. Os resultados
da pesquisa demonstraram que os tablets e seus aplicativos têm potencial para
mudanças na prática docente.
Quando falamos “a nova geração de alunos” estamos enganados porque
nada é novo para quem já nasceu neste contexto. A tecnologia vigente é nova
para o docente e não para o aluno. Logo, essas novas tecnologias são desafios
e possibilidades para o educador. Portanto, quando dizemos novas
tecnologias, temos que indagar: novas para quem? (VALLETTA, 2015).
No século XXI, os docentes precisam estar capacitados para atender
uma geração mais atualizada e com acesso instantâneo à informação. Nesse
sentido, os procedimentos didáticos devem privilegiar a construção coletiva de
conhecimentos, orientados pelo docente e mediados pela tecnologia (FARIA In
ENRICONE, 2008).
O desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação está
em vias de criar uma escola paralela, distante dos programas oficiais e das
práticas educativas. Essas tecnologias modificam, profundamente, a relação
com o saber, acarretando críticas ao ensino e novas expectativas (TARDIF;
LESSARD, 2008).
–
Segundo Molina, Ontoria e Gómez (2004), o professor tem como
papel mediar o processo cognitivo do aluno e o conteúdo programático da
disciplina. Em outras palavras, deve ser o facilitador no processo de
aprendizado do estudante. Sendo assim, ao exercer o seu papel, deve
estruturar suas aulas através de estímulos variados, que propiciem ao
estudante, a criação de novos constructos cognitivos.
Pozo (2005) acrescenta que o professor tende a ser um “tarefeiro”, que
cumpre suas atividades, mas não procura se desenvolver, profissionalmente.
Consequentemente, não busca novas metodologias ou ferramentas que
possam contribuir para o processo de ensino-aprendizagem, em sala de aula.
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Outro aspecto que deve ser levado em consideração é o envolvimento
da instituição em que o docente leciona. A relação entre o professor e a
instituição é complexa em função de vários fatores, destacando-se o pouco
tempo que o professor passa nela, pois seu contrato de trabalho é por horaaula, na maioria dos casos, impedindo-o de permanecer focado no seu
processo de aprendizado. Para que haja melhoria do desempenho do
professor, no espaço pedagógico, e para que se tenha qualidade no ensino,
torna-se necessário que tanto o educador, quanto as instituições, estejam
comprometidos com a sua formação e aperfeiçoamento. Neste contexto, é
necessário que implantem programas de desenvolvimento contínuo para que
os docentes possam estar conectados às tendências educacionais e como
estas podem ser aplicadas, em sala de aula (IMBERNÓN, 2011).
Martins e Prado (1998) afirmam que, o processo de formação deve fazer
com que o professor construa um novo referencial pedagógico. Para isto, o seu
processo de aprendizado deve ser vivencial/experiencial, em que a tecnologia
seja utilizada como ferramenta educacional. Assim, conseguirá desenvolver a
confiança e a segurança necessárias para utilizar a tecnologia no processo de
ensino-aprendizagem. É através desta experiência que vai compreendendo a
metodologia mais indicada para cada situação. O professor deve vivenciar
situações onde a informática é usada como recurso educacional, a fim de
poder entender o que significa o aprendizado através da informática, qual o seu
papel como educador nessa situação e que metodologia é mais adequada ao
seu estilo de trabalho. Somente com esta experiência, o profissional terá
condições de assumir uma nova postura como educador que utiliza a
informática.
No processo de formação dos professores, a utilização da tecnologia
deve ser considerada para incrementar e valorizar o processo de ensinoaprendizagem. Mas, principalmente, para acompanhar o cenário da sociedade
contemporânea em que a tecnologia está presente em todas as dimensões e
no cotidiano dos indivíduos, sendo assim, a tecnologia não pode estar fora do
ambiente educacional (MARTINS; PRADO, 1998).
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Os recursos tecnológicos na educação devem encaminhar os envolvidos
para atividades mais criativas, críticas e de colaboração conjunta, facilitando a
alteração de um modelo mecaniscista para uma educação sociointeracionista.
A tecnologia facilita a transmissão da informação, mas o professor é quem
orienta quanto à utilização adequada dessa tecnologia (FARIA In ENRICONE,
2008).
Existem diversos softwares e aplicativos que os docentes podem utilizar,
conforme seus objetivos educacionais. Há softwares de informação, tutoriais,
de exercícios, jogos, simulações, resolução de problemas, entre outros.
Planejar a aula com esses recursos exige a preparação do ambiente, a seleção
dos materiais, o conhecimento prévio dos alunos e o domínio dessa tecnologia
pelo docente. Mas, a tecnologia, em sala de aula, não se restringe a isso
porque a televisão e o vídeo, também, provêm interatividade (FARIA In
ENRICONE, 2008).
Beloni (2001) refere que a internet, os filmes, o rádio, a televisão, os
games, os livros, os jornais, entre outras mídias tecnológicas, contribuem para
o enriquecimento intelectual das pessoas, pois possibilitam e estimulam seu
desenvolvimento. Essas tecnologias, também, propiciam que se criem espaços
diferenciados para discussão e trocas que favorecem o processo de ensinoaprendizagem.
As tecnologias educacionais contribuem e auxiliam na prática docente à
medida que oportunizam acesso rápido e atualizado, potencializando o
compartilhamento das informações. Desta forma, a sala de aula transforma-se
em um ambiente interativo e inovador, em que os alunos são estimulados a
aprofundar o conhecimento e permite aos mesmos que continuem aprendendo,
fora do ambiente educacional. Pérez Gómez (2015) refere um ambiente que se
modifica e se reconfigura, continuamente, em consequência da própria
participação que nele acontece. Cada vez que uma informação é produzida,
consumida, atualizada e alterada, novas práticas de leitura, escrita,
aprendizagem e pensamento progridem com ela.
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Neste contexto, torna-se necessário desenvolver os docentes para que
possam alterar a sua prática pedagógica, ter confiança e domínio sobre a
utilização da tecnologia. Só assim, perderão o medo e a insegurança e criarão
empatia com seus alunos. Entretanto, apesar das vantagens, os professores
ainda são resistentes ao seu uso (MERCADO, 1999). Libâneo (2004) reforça
que os professores resistem à essa inovação e, ainda, acrescenta que os
mesmos expressam não ter disposição para iniciar uma formação tecnológica.
Prensky (2001) refere que os imigrantes digitais tentam se inserir no
mundo digital, porém, têm dificuldade de se adaptar a esta nova realidade.
Sendo assim, continuam usando ferramentas antigas, pois sentem-se mais
seguros. O autor considera que o grande desafio da educação é formar
professores capazes de lidar com as tecnologias, afinal são eles os
responsáveis por ensinar os nativos digitais.
Giraffa (2013, p. 30) salienta que:
[...] o primeiro passo a ser realizado é aceitar que as coisas estão
diferentes. Temos uma geração que faz leituras de maneira diferente
(hipertextual e fragmentada), que não lerá livros em papel, que está
informada e conectada todo o tempo, que se organiza de maneira
rápida e fica nas suas redes sociais, que necessita ser capacitada
para resolver problemas, que não pode consumir o que já foi feito em
termos de conhecimento sem entender os processos de construção
deste conhecimento.

Valletta (2015), em sua pesquisa, relata que a seleção de aplicativos foi
essencial para o processo de formação continuada e proporcionou estratégias
pedagógicas inovadoras, em sintonia com a cibercultura e a aprendizagem
ubíqua. Os aplicativos foram usados para complementar as atividades
educativas, aprimorando o ensino e a aprendizagem. Ou seja, os resultados da
pesquisa revelaram que os dispositivos móveis e seus aplicativos têm potencial
para mudar a prática docente.
TENDÊNCIAS
Fala-se tanto sobre a utilização de recursos tecnológicos na educação
como se fosse algo novo, mas, desde a década de 70, a informática é utilizada
nas escolas. Atualmente, o quadro-negro, o livro e o professor conteudista
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estão abrindo espaço para a aplicação de novas tecnologias, caracterizadas
pela interatividade, rede de conhecimentos e simulações do mundo social e
imaginário. Mas, não se pode ignorar que os mais poderosos e autênticos
recursos de aprendizagem continuarão sendo o docente e o aluno, sua
interação e participação ativa, independente da tecnologia utilizada. Nesse
novo cenário, o papel do docente será mediar a interação, usando recursos
tecnológicos de forma criativa, na busca de uma construção coletiva de
conhecimento. Logo, as inovações tecnológicas serão, apenas, ferramentas
para ampliar essa interação e interatividade (FARIA In ENRICONE, 2008).
Os educadores não devem temer serem substituídos pela tecnologia ou
concorrer com ela. Eles têm que dominar a máquina e utilizar aquilo que se
apresenta como melhor recurso, apropriando-se dessa tecnologia e lançandose a novos desafios e reflexões sobre sua prática docente. Devem aproveitar o
potencial dessa tecnologia, em prol do ensino e de um processo de
aprendizagem mais criativo, autônomo, colaborativo e interativo (FARIA In
ENRICONE, 2008).
Através de seu estudo, Veiga e D’Ávila (2012) revelam tendências
relacionadas ao aspecto não instrumental das tecnologias da informação e
comunicação, dotando-lhes um papel potencializador de novas relações
pedagógicas. No âmbito da formação, a pesquisa identificou que essas
tecnologias não são ferramentas de ensino, mas de interfaces com potenciais
transformadores nessas relações. Outro aspecto revelado no estudo foi o
redimensionamento da atuação docente, no sentido de abandonar o papel de
tutor e assumir responsabilidade de mediador nos ambientes de aprendizagem
e a sua transformação em sujeito ativo e autônomo, intelectualmente.
Na era digital, o docente capacitará seus alunos a desenvolverem
competências para resolverem situações complexas e inusitadas (FARIA In
ENRICONE, 2008). Veiga e D’Ávila (2012) reforçam a afirmação acima, ao
referirem que o docente deixará de ser um transferidor de conhecimentos
prontos e se constituirá num sistematizador de experiências, formulador de
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problemas e provocador de situações, agenciando a construção do
conhecimento na experiência viva da sala de aula.
Enfim, ocorrerão grandes mudanças no ensino. As atenções estão se
voltando cada vez mais do ensino para a aprendizagem, focando-se nos
resultados alcançados pelos alunos. A educação terá que se adaptar às novas
tecnologias para trazer respostas apropriadas e esse novo contexto. Prevê-se
a utilização crescente da informática no ensino, caracterizada por estudantes
conectados online, caráter assincrônico de contato com os temas de estudo,
maior liberdade de horário para o docente e sua nova condição de facilitador,
sofisticação e variedade de aplicativos, facilidades cada vez maiores das
tecnologias, maior integração entre dados e meios de informação, formação de
redes, oferta de serviços variados nas próprias instituições e, finalmente, um
estudante do futuro cada vez mais familiarizado com as novas tecnologias. Na
universidade, todos estarão conectados, vinte e quatro horas por dia, todos os
dias e isso, ocorrerá, brevemente (JULIATTO, 2013).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O progresso tecnológico tem gerado muitas transformações na
sociedade, modificando a forma como as pessoas se relacionam, se
comunicam e educam. Muitos avanços já chegaram às salas de aula e novas
tendências surgem para promover a interação no processo de ensinoaprendizagem. Do quadro-negro e giz, estamos passando para as tecnologias
digitais, numa velocidade impressionante. Entretanto, a atitude de muitos
professores ainda é resistente, apegada a recursos que lhe são mais familiares
e confortáveis e essa postura tem impedido o acompanhamento dessa
evolução.
Apesar do desenvolvimento da tecnologia digital, percebe-se que a
formação docente ainda é desconectada da realidade. Propõe-se, então, que o
planejamento da formação dos professores seja participativo, contendo grupos
de profissionais multiculturais e multifuncionais para a construção de um fórum
consultivo, que traria de forma mais assertiva, as necessidades de melhoria e
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atualização dos educadores, trazendo inovações educacionais à sala de aula.
Essa participação do docente na construção da sua própria formação não é
apenas uma tendência, mas uma necessidade para uma atuação mais
protagonista.
Como percebemos na fundamentação teórica, numa sociedade e
educação em franca transformação, com novas expectativas e necessidades
dos alunos, é urgente que o docente se atualize, não apenas quanto ao seu
conteúdo, mas também, tecnologicamente. E, para isso, o mesmo precisa ser
personagem principal e agente ativo da sua formação, buscando dominar a
tecnologia e sabendo utilizá-la adequadamente, para potencializar o processo
de ensino-aprendizagem. Assim, desenvolverá outras competências, mais
voltadas à criatividade em sala de aula e, consequentemente, desenvolverá
seus alunos, proporcionando que os mesmos saibam resolver problemas mais
complexos.
A tecnologia, portanto, será uma importante ferramenta no seu cotidiano,
mas seu papel como docente continuará sendo essencial. Entretanto, agora,
não mais como um transmissor de conhecimento, mas sim, como um
orientador e mediador no processo educativo.
Concluindo, será através da adoção da tecnologia que o professor
poderá acompanhar o cenário dessa sociedade contemporânea em que a
mesma se faz presente, tão intensamente. As instituições de ensino superior,
por sua vez, têm o compromisso de promover ações de formação e
aperfeiçoamento docente, voltadas à utilização das tecnologias educacionais.
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FORMAÇÃO TECNOLÓGICA DO PROFESSOR: POLÍTICAS PÚBLICAS E
NOVOS FAZERES PEDAGÓGICOS
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Eixo 3 – Formação de professores
RESUMO
Neste trabalho, apresenta-se uma reflexão acerca da formação de professores no escopo das
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), com vistas a integrá-las às suas práticas
escolares. Objetiva-se analisar a formação de professores no escopo das práticas escolares
mediadas pelas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), a partir das políticas
públicas que delineiam a interlocução entre formação de professores e integração das
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) às práticas escolares. Para a realização
deste estudo, adotou-se a pesquisa bibliográfica e a análise documental relacionada a marcos
regulatórios das políticas públicas na perspectiva da formação de professores e da integração
das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) à educação. Com este estudo,
constatou-se que o incentivo e a implementação dessa integração pode ser promovida a partir
da formação tecnológica do professor, bem como por meio de políticas públicas voltadas à
qualificação profissional. Após analisar as referidas políticas públicas, constatou-se a
necessidade da apropriação crítica e criativa dos recursos das Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC), a fim de preparar os envolvidos para se posicionar diante dessas
tecnologias e não ser dominado por elas, o que contribui para a formação de cidadania global.
Considerou-se, ainda, que o desenvolvimento de práticas escolares mediadas pelas
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) tem potencial para promover o processo de
ensino-aprendizagem. Conclui-se que, com a formação tecnológica do professor, voltada para
uma apropriação crítica e criativa, vislumbram-se novos rumos para os fazeres pedagógicos.
Palavras-chave: Formação Tecnológica do Professor. Políticas Públicas. Tecnologias da
Informação e Comunicação. Práticas Escolares.

INTRODUÇÃO
Em face dos contextos emergentes, assim como em outros setores, na
educação, surgiram novas demandas, dentre as quais, pode-se citar a
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inovação nas práticas escolares. Para Cortella (2014, p. 9), a emergência de
múltiplos paradigmas sinaliza “[...] que precisamos rever, olhar de outro jeito e
alterar o modo como fazemos e pensamos as coisas, como refletimos sobre a
nossa prática dentro da Educação”. Assim sendo, cabe rever as práticas
escolares desenvolvidas, a fim de inová-las e fazê-las convergir com as
demandas oriundas dos contextos emergentes.
Na sociedade digital, diante do uso massivo das tecnologias, vê-se a
necessidade de se repensar e de se refazer as práticas escolares. Por que não
as mediar por meio das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)?
Assim, tem-se a seguinte problemática: Como promover capacitação
tecnológica de professores, na perspectiva de incentivar novos fazeres
pedagógicos?
No que se refere à formação profissional no escopo das TIC, Veloso
(2011) a considera importante para demonstrar as possibilidades e efeitos
positivos da sua incorporação ao trabalho para sua adequada utilização. Além
disso, o referido autor também atribui a sua importância para desmistificar e
superar a resistência em relação ao seu uso. Nesse viés, pode-se citar que há
casos de professores que são resistentes ao uso das TIC nas suas práticas
escolares. Entretanto, uma formação tecnológica orientada para a reflexãocrítica acerca das potencialidades das TIC na educação, pode ser um
encaminhamento para o aprimoramento de práticas escolares em face dos
recursos digitais.
Com este trabalho, almeja-se discutir sobre a formação de professores e
provocar reflexões acerca das políticas públicas no escopo das práticas
escolares mediadas pelas TIC, visando a inspirar novos olhares pedagógicos.
E, após analisar algumas políticas públicas, busca-se provocar uma reflexão
acerca dos aspectos teóricos e práticos que subjazem a formação de
professores no escopo das práticas escolares mediadas pelas TIC. Sendo
assim, apresenta como objetivo analisar a formação de professores no escopo
das práticas escolares mediadas pelas TIC, a partir das políticas públicas que
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delineiam a interlocução entre formação de professores e integração das
tecnologias às práticas escolares.
Dessa maneira, levando-se em consideração de que as TIC estão
presentes nesta era digital, têm-se repensado nas possibilidades de incorporálas às práticas escolares para promover o processo de ensino-aprendizagem,
ocasionando, assim, diversas formas de pensar e novos fazeres pedagógicos.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
POLÍTICAS

PÚBLICAS:

INTERLOCUÇÃO

ENTRE

FORMAÇÃO

DE

PROFESSORES E INTEGRAÇÃO DAS TIC ÀS PRÁTICAS ESCOLARES
Para delinear a interlocução entre formação de professores e integração
das TIC às práticas escolares, apresenta-se a análise documental das
seguintes políticas públicas: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –
LDBEN, Lei Nº 9.394/96 (BRASIL, 1996); Plano Nacional de Educação
(BRASIL, 2011); Lei Nº 13.005, de 25 de junho de 2014 (BRASIL, 2014);
Resolução CNE/CP n. 2, de 01 de julho de 2015 (BRASIL, 2015); e Base
Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL 2017).
No que concerne à oferta de formação inicial e continuada de
professores e à sua capacitação, na LDBEN, Lei Nº 9.394/96, no Art. 62,
parágrafos 2º e 3º, prevê-se sua promoção por meio de recursos e de
tecnologias de educação a distância (BRASIL, 1996). Sendo assim, vê-se não
só a flexibilidade de se oportunizar a formação de professores pela modalidade
de educação a distância, como também de se beneficiar dos recursos
tecnológicos como mediadores da educação. E por que não ofertar uma
formação tecnológica com vistas a preparar esses profissionais para a
integração das TIC às suas práticas escolares? Por que não valorizar o
potencial dessas ferramentas como articuladoras da mediação do processo de
ensino-aprendizagem?
No Plano Nacional de Educação, é mencionada a valoração das TIC
como “[...] um instrumento de enorme potencial para o enriquecimento
curricular e a melhoria da qualidade do ensino presencial”. (BRASIL, 2001, p.
109). Assim, percebe-se que as TIC são vistas não apenas como ferramentas
no âmbito da Educação a Distância (EAD), mas também na mediação do
ensino presencial.
Na Lei Nº 13.005, de 25 de junho de 2014 (BRASIL, 2014), que aprovou
o Plano Nacional de Educação – PNE, dentre suas estratégias, há a previsão
para o incentivo à formação inicial e continuada de professores, os quais atuam
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nos diferentes níveis de ensino. Já, no que se refere às tecnologias, no anexo
da Lei do PNE Nº 13.005/2014, que versa sobre as metas e as estratégias,
citam-se as seguintes estratégias: 2.6; 3.1; 5.3; 5.4; 5.6; 7.12; 7.15; 9.12; e 15.6
(BRASIL, 2014).
Na estratégia 2.6, referente ao ensino fundamental, tem-se o incentivo
ao desenvolvimento de tecnologias pedagógicas, o que seria uma forma de
articular as TIC às práticas escolares (BRASIL, 2014). Desse modo, vê-se que,
desde o ensino fundamental, os alunos podem ter o contato com práticas
escolares mediadas pelas TIC, e, consequentemente, perpassando nos
diversos níveis de ensino.
Logo, na estratégia 3.1, referente ao ensino médio, há a menção ao
incentivo às práticas escolares interdisciplinares, que relacionem a teoria e a
prática, articulando-se às
[...] dimensões como ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, cultura
e esporte, garantindo-se a aquisição de equipamentos e laboratórios,
a produção de material didático específico, a formação continuada de
professores e a articulação com instituições acadêmicas, esportivas e
culturais [...]. (BRASIL, 2014).

Dessa maneira, infere-se a possibilidade de promover e de incentivar a
formação de professores no escopo das práticas escolares mediadas pelas
TIC.
Nas estratégias 5.3 e 5.4, referentes ao ensino fundamental, e, 7.12, à
educação básica, têm-se o fomento à divulgação, ao desenvolvimento e ao
conhecimento das tecnologias educacionais como recursos educacionais, que
favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos alunos (BRASIL,
2014).
Por conseguinte, a estratégia 5.6 traz a questão da promoção e do
estímulo à formação inicial e continuada de professores com base no
conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas escolares
inovadoras (BRASIL, 2014). Dessa maneira, por que não ofertar formação
tecnológica do professor, a fim de inovar as suas práticas escolares?
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Na estratégia 7.15, além de prever a universalização do acesso à rede
mundial

dos

computadores

na

educação

básica,

menciona-se

o

estabelecimento da relação professor/aluno e da utilização pedagógica das TIC
(BRASIL, 2014).
Na estratégia 9.12, tem-se a menção a políticas públicas de jovens e
adultos para o acesso a tecnologias educacionais (BRASIL, 2014).
E, na estratégia 15.6, apresenta-se a proposta do estímulo à renovação
pedagógica nos cursos de licenciatura, bem como a formação com vistas a
incorporar as TIC às práticas escolares (BRASIL, 2014).
Na Resolução CNE/CP n. 2, de 01 de julho de 2015, que define as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior e
para a formação continuada, no que se refere à integração das TIC à
educação, destacam-se: Art. 5º, inciso VI; Art. 7º, inciso VIII; Art. 8º, inciso V;
Art. 11, incisos V e VII; e, no Cap. I, Das Disposições Gerais, Art. 2º, parágrafo
2º.
No Art. 5º, inciso VI, prevê-se, na formação de profissionais do
magistério, a condução “[...] ao uso competente das Tecnologias de Informação
e Comunicação (TIC) para o aprimoramento da prática pedagógica e a
ampliação da formação cultural dos(das) professores(as) e estudantes”.
(BRASIL, 2015). Dessa forma, evidencia-se o incentivo à utilização das TIC
como uma estratégia para o aprimoramento da prática pedagógica.
No Art. 7º, inciso VIII, indica-se a inclusão do uso de tecnologias
educacionais, como também de diferentes recursos e de estratégias didáticopedagógicas. Com isso, depreende-se que as TIC têm potencial para
diversificar os recursos e as estratégias didático-pedagógicas (BRASIL, 2015).
No Art. 8º, inciso V, conjectura-se que o egresso da formação inicial
esteja apto a “[...] relacionar a linguagem dos meios de comunicação à
educação, nos processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio das
tecnologias de informação e comunicação para o desenvolvimento da
aprendizagem”. (BRASIL, 2015). Desse modo, enfatiza-se a questão do
domínio das TIC para a sua integração à educação. O que vai ao encontro do
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expresso no inciso VII, do Art. 11, que prevê “[...] projeto formativo que
assegure aos estudantes o domínio dos conteúdos específicos da área de
atuação, fundamentos e metodologias, bem como das tecnologias”. (BRASIL,
2015). Assim, ao dominar as TIC, tem-se a possibilidade de fundamentá-las às
suas metodologias.
No Art. 11, inciso VII, determina-se que sejam disponibilizados “[...]
recursos pedagógicos como biblioteca, laboratórios, videoteca, entre outros,
além de recursos de tecnologias da informação e da comunicação, com
qualidade e quantidade, nas instituições de formação”. (BRASIL, 2015). Isto
posto, percebe-se que, dentre os recursos pedagógicos previstos para
disponibilização, incluem-se as TIC.
No Cap. I, Das Disposições Gerais, Art. 2º, parágrafo 2º, expressa-se
que:
No exercício da docência, a ação do profissional do magistério da
educação básica é permeada por dimensões técnicas, políticas,
éticas e estéticas por meio de sólida formação, envolvendo o domínio
e manejo de conteúdos e metodologias, diversas linguagens,
tecnologias e inovações, contribuindo para ampliar a visão e a
atuação desse profissional. (BRASIL, 2015).

Do exposto, depreende-se que, no exercício da docência, o domínio das
TIC e o seu uso como recursos metodológicos são estratégias para ampliar as
suas práticas escolares.
Ainda, no viés da integração das TIC às práticas escolares, dentre as
competências gerais elencadas na Base Nacional Comum Curricular – BNCC,
destaca-se que:
Utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas do
cotidiano (incluindo as escolares) ao se comunicar, acessar e
disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver
problemas. (BRASIL, 2017).

Assim sendo, ao integrar as TIC às práticas escolares de forma crítica,
tem-se a perspectiva de produzir conhecimentos de forma significativa,
reflexiva e ética.
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Por fim, acredita-se que, após discutir sobre a interlocução entre
formação de professores e integração das TIC às práticas escolares, é possível
vislumbrá-la

no

escopo

da

preparação

destes

profissionais

para

a

instrumentalização destes recursos em suas aulas. Para tanto, vê-se, na
formação tecnológica do professor, que será abordada na próxima seção,
como uma alternativa viável-possível para incentivar e promover este
aperfeiçoamento.
FORMAÇÃO

TECNOLÓGICA DO PROFESSOR:

UM NOVO

OLHAR

PEDAGÓGICO
Ao refletir sobre a formação de professores, inspira-se um novo olhar
pedagógico: o de integrar as TIC às praticas escolares, utilizando-as como
recursos pedagógicos. E, para incentivar os professores a adotar novas ações
pedagógicas mediadas pelas TIC, pode-se promover a formação tecnológica
do professor. Tal assertiva se justifica no fato de que, segundo Libâneo (2011),
as práticas educativas e os processos comunicativos estreitaram-se, e, com os
avanços tecnológicos na comunicação e informática, envolveram novas
qualificações e exigências educacionais. Ainda, o referido autor cita a
capacitação tecnológica como uma das respostas educativas e metodológicas
em relação a novas exigências de formação.
Nesse viés, concebe-se a formação tecnológica como uma oportunidade
de proporcionar a capacitação dos professores, a fim de que estes explorem os
potenciais das TIC, indo ao encontro dessas respostas educativas e
metodológicas.
Cabe observar que a formação do professor envolve a inicial e a
continuada, pois, “[...] as fontes de formação profissional dos professores não
se limitam à formação inicial na universidade; trata-se, no verdadeiro sentido do
termo, de uma formação contínua e continuada que abrange toda a carreira
docente”. (TARDIF, 2014, p. 287). Assim, vê-se que a carreira docente envolve
um processo contínuo de formação. E, nessa busca pela formação, há
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professores que sentem a necessidade de se atualizar em tempos em que as
tecnologias estão emergentes.
Quanto à formação de professores, Scheibe (2006, p. 212) afirma que
[...] cabe tanto aos cursos de formação inicial quanto aos programas
de formação continuada usar articuladamente tecnologias
educacionais, não como substitutivos da modalidade presencial, mas
como cooperativos, garantindo nesse processo a possibilidade
criativa dos professores formadores com os conteúdos e materiais
didáticos.

Desta forma, destaca-se que as tecnologias educacionais são vistas
como recursos pedagógicos cooperativos e criativos, que contribuem para as
práticas escolares nesta era digital, na qual emergem novos tempos de
formação.
Nessa perspectiva, para Kenski (2013), os novos tempos de formação
docente provocam mudanças não apenas nas possibilidades dos novos meios
de se mediar a educação, como também nas formas de se tratar a informação
e nos novos papéis assumidos pelos professores e pelos alunos. Destarte,
nesse processo de mediação de informações e de conhecimentos, ao trabalhar
com as TIC, tem-se a possibilidade de se interligar professores e alunos em
rede, “[...] conscientes da necessidade de refletir, discutir, selecionar e filtrar
informações recebidas de fontes diferenciadas”. (KENSKI, 2013, p. 89). Com
isso, destaca-se a necessidade da formação de posturas reflexivas e críticas
frente às TIC para a sua respectiva apropriação.
No que se refere à promoção de cursos de formação para a preparação
de professores para a apropriação das TIC e para a sua inserção às práticas
escolares, esta é concebida como uma possibilidade de orientá-los a se
posicionar frente à sociedade tecnológica. Conforme apontado por Sampaio e
Leite (2013, p.19), “É necessário que professores e alunos conheçam,
interpretem, utilizem, reflitam e dominem criticamente a tecnologia para não
serem dominados por ela”. Dessa maneira, ao promover um conhecimento
crítico frente às TIC, ocorre a promoção de uma formação tecnológica crítica.
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Outra questão a ser considerada é a seguinte: “A forma hegemônica de
imposição da tecnologia ao conjunto da sociedade por parte dos grupos
dominantes condiciona fortemente os usos possíveis desses recursos
tecnológicos pelo conjunto dos trabalhadores”. (VELOSO, 2011, p. 66).
Entretanto, como uma forma contra-hegemônica, levanta-se a postura de
incorporar o uso das TIC de uma maneira crítica-reflexiva, de modo que venha
a trazer benefícios para as suas necessidades pessoais e/ou profissionais, em
seus contextos sociais. Assim,
A reflexão a respeito da necessidade da inserção crítica de todos nós
na sociedade tecnológica e da responsabilidade da escola e do
professor para que este processo se concretize vem demonstrar a
preocupação com um tipo de formação que capacite o professor a
enfrentar os novos desafios que a dinâmica desta sociedade traz.
(SAMPAIO e LEITE, 2013, p. 13).

Do exposto, enfatiza-se a necessidade de fazer-se formação de
professores que viabilize a inserção crítica neste contexto e os capacitem para
enfrentar os novos desafios advindos dessa sociedade tecnológica. Ainda, com
base nas considerações de Sampaio e Leite (2013), depreende-se que, ao terse conhecimento da relação teoria-prática das tecnologias, do seu uso crítico, é
possível interpretá-las e aplicá-las nos contextos emergentes. Sendo assim,
“[...] o professor estará criando condições para que o aluno, em contato com as
tecnologias da/na escola, consiga lidar com as tecnologias da sociedade sem
ser por elas dominado”. (SAMPAIO e LEITE, 2013, p. 25). Eis os desafios de
se trabalhar com as TIC, num viés crítico, proporcionando, assim, um novo
olhar pedagógico para as práticas escolares mediadas por essas ferramentas.
Enfim, nesse novo fazer pedagógico, podem-se renovar estratégias para
se desenvolver práticas escolares mediadas pelas TIC, a fim de promover o
processo de ensino-aprendizagem, tema no qual será abordado na seção a
seguir.
PEDAGOGIA DOCENTE: RELAÇÕES COM AS TECNOLOGIAS E O
PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
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No fazer pedagógico, há professores que já implementam as TIC às
suas práticas escolares, há os que têm interesse, mas não o fazem por falta de
conhecimento/capacitação/formação, e também há os que resistem de inserilas. Entretanto, será dado enfoque aos profissionais que têm a abertura para
empregar as tecnologias em sua pedagogia.
Tardif (2014) concebe a pedagogia como a tecnologia empregada pelo
professor com vistas a atingir seus objetivos nas interações educativas
estabelecidas com os alunos. Para o autor, esta definição “[...] se aplica à
situação instrucional no ambiente escolar, ou seja, a uma forma particular de
trabalho humano existente em nossas sociedades contemporâneas”. (TARDIF,
2014, p. 117). Assim, em decorrência das demandas oriundas dessa sociedade
digital, os professores podem se apropriar das TIC e usá-las como mediadoras
no processo de ensino-aprendizagem. Entretanto, qual leitura pedagógica pode
ser feita das TIC como formas de intervenção metodológica?
De acordo com Libâneo (2011, p. 59),
Fazer uma leitura pedagógica dos meios de comunicação é verificar a
intencionalidade dos processos comunicativos (de natureza política,
ética, psicológica, didática) presentes nas novas tecnologias da
comunicação e da informação e nas formas de intervenção
metodológica e organizativa.

Desse modo, ao verificar as possibilidades de leitura pedagógica
existentes nas TIC, percebem-se novas formas de intervenção metodológica
e organização, as quais, por sua vez, remetem às formas de se gestar os
processos educativos e de articulá-los para a formação do cidadão global.
Tardif (2014, p. 117) levanta a questão de como associar a pedagogia a
uma tecnologia de trabalho e afirma que “[...] um processo de trabalho,
qualquer que seja ele também, supõe a presença de uma tecnologia através da
qual o objeto ou a situação são abordados, tratados e modificados”. Desse
modo, por que não inserir as TIC nas práticas escolares para causar
modificações no processo de ensino e aprendizagem?
De acordo com Marques (2003), em face dos avanços tecnológicos,
impõe-se a construção de um entendimento não só sobre a produção das
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inovações tecnológicas na sociedade contemporânea, como também sobre
inseri-las nos usos pedagógicos nos processos de ensino-aprendizagem,
ocasionando, assim, desafios na educação. Para enfrentar esses desafios,
considera-se que, ao instrumentalizar as práticas escolares por meio das TIC,
pode-se
[...] coordenar diferentes meios para produzir resultados educativos,
isto é, socializar e instruir os alunos em interação com eles, no interior
de um determinado contexto, tendo em vista atingir determinados
objetivos, finalidades, em suma, determinados resultados. (TARDIF,
2014, 118).

Dessa maneira, vislumbra-se uma pedagogia que, ao estabelecer
relações humanas e interações, apropria-se das tecnologias para gerar ensino
e aprendizagem, alcançando-se, assim, os resultados esperados. Para Tardif
(2014, p. 118), “[...] a pedagogia, enquanto teoria do ensino e da
aprendizagem, nunca pode colocar de lado as condições e as limitações
normativas, afetivas, simbólicas e também, é claro, aquelas ligadas às relações
de poder”. Nesse viés, há de se considerar as relações de poder existentes no
contexto educacional, que envolvem questões políticas, econômicas e sociais.
Por sua vez, essas relações são estabelecidas por interações humanas entre
professores e alunos, as quais não representam “[...] um aspecto secundário ou
periférico do trabalho dos professores: elas constituem o núcleo e, por essa
razão, determinam, ao nosso ver, a própria natureza dos procedimentos e,
portanto, a pedagogia”. (TARDIF, 2014, p. 118).
Nessa perspectiva, acredita-se que as interações estabelecidas por
práticas escolares mediadas pelas TIC têm potencial para inovar a pedagogia
docente. Assim, “[...] todo professor, ao escolher ou privilegiar determinados
procedimentos para atingir seus objetivos em relação aos alunos, assume uma
pedagogia, ou seja, uma teoria de ensino-aprendizagem”. (TARDIF, 2014, p.
119). E, após o professor ter a oportunidade de se aperfeiçoar por meio de uma
formação tecnológica, este terá subsídios para efetivamente implementar
práticas mediadas pelas TIC.
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Portanto, ao repensar como ocorre a pedagogia e o ensino no ambiente
escolar, permite-se compreender a prática pedagógica desenvolvida (TARDIF,
2014). E, ao compreender as potencialidades das práticas escolares integradas
às TIC, vêem-se como recursos para diversificar as atividades educativas e
para ampliar as ações pedagógicas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o levantamento de políticas públicas educacionais no escopo da
formação de professores e da integração das tecnologias à educação,
percebeu-se que, para se promover a integração das TIC às práticas
profissionais, envolvem não só políticas públicas, como também formas de
gestar que as incentivem e proporcionem formação e qualificação profissional
nesse escopo.
Ainda, após discutir alguns elementos das políticas públicas na
perspectiva da formação de professores e da integração das tecnologias na
educação, constatou-se a necessidade da apropriação crítica e criativa dos
recursos das TIC, a fim de preparar os envolvidos para se posicionar diante
dessas tecnologias e não ser dominado por elas, o que contribui para a
formação de cidadania global.
Além disso, destaca-se que a formação de professores precisa ser
repensada em novos rumos (KENSKI, 2013, p. 86). Assim, com a formação
tecnológica do professor, vêem-se novos rumos para os fazeres pedagógicos.
O desafio posto consiste em gestar a educação de forma com que as
práticas escolares mediadas pelas TIC possam trazer sentido aos conteúdos
abordados, sendo ferramentas pedagógicas capazes de vir a agregar na
(re)significação, (re)construção e aprofundamento dos conhecimentos.
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INTEGRAÇÃO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS EM REDE NA
FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES: AÇÕES DE FOMENTO DAS
POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS
Sabrina Bagetti1
Juliana Sales Jacques 2
Mara Denize Mazzardo3
Eixo 3 - Formação de Professores
RESUMO
As mídias digitais e, particularmente, as tecnologias educacionais em rede flexibilizam as
práticas escolares, tendo em vista que possibilitam o desenvolvimento de atividades
curriculares e extracurriculares em tempos e espaços que ampliam o conceito de sala de aula.
Diante disso, o foco deste artigo é apresentar resultados de uma pesquisa sobre a integração
das tecnologias educacionais em rede, nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) de
Licenciaturas em Pedagogia (diurno, noturno e a distância) do Centro de Educação (CE) da
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). A questão central se deu em torno de
compreender como as políticas públicas educacionais vigentes, para formação de professores,
e os PPC das Licenciaturas em Pedagogia da UFSM orientam práticas escolares de integração
das tecnologias educacionais em rede. Para tanto, o trabalho centrou-se dentro dos planos
qualitativos da análise de textual discursiva, em que foram perpassadas as etapas:
unitarização, categorização e comunicação, conforme as orientações metodológicas de Moraes
e Galiazzi (2006). Foram analisados os respectivos PPC, utilizando como parâmetro as
políticas públicas educacionais vigentes, de âmbito nacional e institucional. A partir de estudo
do corpus textual composto pelo conjunto de leis, decretos, resoluções, editais e normativas,
pôde-se estabelecer, como evidência investigativa, que a integração das tecnologias
educacionais em rede está prevista tangencialmente nos currículos do referido curso de
formação inicial de professores. Conclusivamente, destaca-se a orientação sobre o
desenvolvimento de fluência tecnológico-pedagógica acoplada às políticas públicas dos cursos
de graduação em Pedagogia, para potencializar ensino-aprendizagem mediado pelas
tecnologias em rede. A integração das tecnologias em rede na formação inicial de professores
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pode promover a convergência entre as modalidades presencial e a distância desdobrando
multiplicadores para a construção de conhecimentos curriculares tanto no Ensino Superior
quanto na Educação Básica.
Palavras-chave: Formação Inicial de Professores. Tecnologias Educacionais em Rede.
Políticas Públicas Educacionais.

INTRODUÇÃO
Para mediar situações de ensino-aprendizagem em rede, na formação
de professores, é fundamental que os professores formadores estejam
preparados e qualificados. Implica, pois, reflexos imediatos na prática
profissional dos estudantes e egressos dos cursos de licenciaturas.
Diante

disso,

defende-se

a

importância

de

se

trabalhar

com

capacitações sustentadas nas potencialidades hipermidiáticas das tecnologias
em rede coligando tecnologia e pedagogia, na prática dos professores, tanto no
Ensino Superior quanto na Educação Básica. Os Parâmetros Curriculares
Nacionais da Educação, em seus objetivos para o Ensino Fundamental,
orientam os docentes para práticas que oportunizem a capacidade de saber
utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e
construir conhecimentos (BRASIL, 1997).
Centrando no foco deste estudo, que são os cursos de licenciaturas em
Pedagogia (modalidades presencial e a distância) do Centro de Educação (CE)
da UFSM, entende-se que há necessidade de ampliar gradativamente a
integração das tecnologias educacionais em rede na formação docente. Diante
disso, os desafios da integração do Moodle - Ambiente Virtual de EnsinoAprendizagem (AVEA) institucional - são inquietantes, uma vez que as políticas
nacionais e institucionais induzem integração de mídias diversas, mas nem
sempre a logística e as práticas concretizam as proposições legais e teóricas.
Também, os enunciados dos textos legislativos permitem um leque muito
grande de interpretações e juízos quanto à aplicabilidade das parametrizações.
Assim, nos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC), a menção às tecnologias
adquire, muitas vezes, um tom descritivo ou mesmo prescritivo.
Nesse sentido, a preocupação temática que focalizou esta pesquisa foi
organizada em torno dos seguintes componentes educativos: a) sujeitos:
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professores e estudantes dos cursos de licenciatura em pedagogia do CE da
UFSM; b) tema: políticas públicas e práticas escolares de integração das
tecnologias educacionais em rede previstas nos projetos políticos pedagógicos
dos cursos e c) contexto: integração das tecnologias educacionais em rede na
formação inicial de professores. Assim, a questão central se deu em torno de
compreender como as políticas públicas educacionais vigentes para formação
de professores e os PPC das Licenciaturas em Pedagogia da UFSM, orientam
práticas escolares de integração das tecnologias educacionais em rede.
Portanto, nessa pesquisa a ênfase se deu nos cursos de formação inicial de
professores tendo em vista o desenvolvimento de fluência tecnológicopedagógica4 durante todos os ciclos formativos.
POLÍTICAS

PÚBLICAS

PARA

CONSTRUÇÃO

DOS

PROJETOS

PEDAGÓGICOS DOS CURSOS DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA
Para integração das tecnologias educacionais em rede, as políticas
públicas desempenham um papel fundamental nos cursos de formação inicial
de professores. Isso porque orientam o acesso e o aperfeiçoamento
tecnológico-pedagógico dos professores para desenvolvimento de práticas
escolares. Estudar e conhecer as políticas públicas gera, entre outros, o
conhecimento de como “são operadas as relações entre o Estado e a
Sociedade na luta pelo reconhecimento da educação como direito, nos
desafios da sua oferta e organização e nos conflitos decorrentes da busca por
qualidade” (SOUZA, 2016, p.86).

4

Para Mallmann, Schneider e Mazzardo (2013), a fluência tecnológico-pedagógica está

em acordo com a relação entre os conteúdos curriculares, os fundamentos da educação, a
organização didático-metodológica juntamente com o desenvolvimento das tecnologias de
interação e comunicação. Não se restringe ao saber-fazer técnico, mas está consoante ao
disposto nos fundamentos epistemológicos, na organização curricular de um curso, nos
aspectos sociais, éticos, políticos e ontológicos dos envolvidos nos processos, nas condições
operativas e logísticas permitidas pela infraestrutura do contexto.
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No Ensino Superior, o processo de regulamentação é contínuo e “se
efetiva de modo bastante fragmentário, por meio de múltiplos instrumentos
legais, como leis ordinárias, decretos, emendas constitucionais e mesmo
medidas provisórias” (SCHEIBE; AGUIAR, 1999, p. 221). Faz-se necessário,
diante disso, discutir não somente a expansão do ensino, mas ir além,
primando pela sua qualidade e a gestão democrática (SOUZA, 2016). Nessa
perspectiva, a fluência tecnológico-pedagógica torna-se primordial para
apresentar

propostas

de

inovações

metodológicas,

projetos

de

aperfeiçoamento e capacitação docente.
As atuais políticas públicas educacionais, por meio das Diretrizes
Curriculares Nacionais para a formação de professores (BRASIL, 2015),
apresentam ações que guardam intrínsecas conexões com a utilização das
tecnologias educacionais em rede, articulando posições referentes à formação
de professores em busca de uma identidade formativa e de qualidade.
Segundo o documento:
No exercício da docência, a ação do profissional do magistério da
educação básica é permeada por dimensões técnicas, políticas,
éticas e estéticas por meio de sólida formação, envolvendo o domínio
e manejo de conteúdos e metodologias, diversas linguagens,
tecnologias e inovações, contribuindo para ampliar a visão e a
atuação desse profissional (BRASIL. 2015, p. 03).

No mesmo documento, identifica-se também a indução de uma base
comum nacional - a qual está em processo de finalização -, que orienta a
formação de profissionais, pautada pela concepção de educação como
processo

emancipatório

e

permanente,

que

saiba

reconhecer

as

especificidades de seu trabalho pedagógico, promovendo articulações teóricopráticas por meio de:
[...] IV - dinâmicas pedagógicas que contribuam para o exercício
profissional e o desenvolvimento do profissional do magistério por
meio de visão ampla do processo formativo [...] possibilitando as
condições para o exercício do pensamento crítico, a resolução de
problemas, o trabalho coletivo e interdisciplinar, a criatividade, a
inovação, a liderança e a autonomia;
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[...] VI - uso competente das Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC) para o aprimoramento da prática pedagógica e a
ampliação da formação cultural dos(das) professores(as) e
estudantes;
[...] VIII - desenvolvimento, execução, acompanhamento e avaliação
de projetos educacionais, incluindo o uso de tecnologias educacionais
e diferentes recursos e estratégias didático-pedagógicas; (BRASIL.
2015, p.06).

Ao encontro desses apontamentos, temos a resolução do Conselho
Nacional de Educação a qual menciona ser fundamental que o docente da
Educação Básica tenha a capacidade de saber utilizar, assim como relacionar
as diversas “linguagens dos meios de comunicação à educação, nos processos
didático-pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias de informação e
comunicação”. (BRASIL, 2006).
Desse modo, percebe-se que a integração das tecnologias em rede
apresenta-se como uma alternativa de inovação, exercício de reflexão,
(re)utilização crítica e criativa de conteúdos específicos de cada uma das áreas
do conhecimento envolvidas na construção dos PPC das licenciaturas em
Pedagogia.
Contemplar as tecnologias na elaboração dos PPC é orientação de
documentos oficiais, como o Edital nº 015/2010/CAPES/DED (BRASIL, 2010).
Na época, o referido edital já contemplava, no horizonte, a tendência de
movimentos internacionais de fomento à educação aberta, com atenção
redobrada aos eixos qualificadores do ensino universitário brasileiro:
[...] amplitude de atendimento e primazia do uso das tecnologias de
comunicação e informação. A concepção da proposta deve favorecer a
institucionalização de práticas de ensino-aprendizagem abertas,
utilizando tecnologias de informação e comunicação, que favoreçam o
desenvolvimento acadêmico em dois eixos: a autonomia de
aprendizado nos estudantes e a melhoria da qualidade no ensino de
graduação (BRASIL, 2010, p.03)

Pode-se perceber que as orientações dispostas, nas políticas públicas
para formação de professores, projetam o desenvolvimento de profissionais
capacitados para "trabalhar, em espaços escolares e não escolares, na
promoção

da

aprendizagem

de

sujeitos

em

diferentes

fases

do
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desenvolvimento humano, em diversos níveis e modalidades do processo
educativo." (BRASIL, 2006). Assim, nesses cursos, os futuros professores
estão suscetíveis à formação reflexiva geradora de competências para
resolução de problemas nas situações mais adversas do âmbito educacional
(PEREIRA, 2006). Nessa perspectiva, a fluência tencológico-pedagógica
apresenta-se como princípio basilar do trabalho docente, independentemente
do nível ou modalidade.
Por isso, ressalta-se a necessidade dos PPC aprimorarem seu caráter
inovador e apoiarem as produções de notório saber, no sentido de formarem
novas gerações comprometidas com o aperfeiçoamento e a sistematização das
informações como processo de construção de conhecimento. Destaca-se
assim, a importância do desenvolvimento e valorização profissional para que a
integração das tecnologias educacionais ocorra de modo a potencializar o
ensino-aprendizagem tanto na Educação Básica quanto no Ensino Superior.
Chaves e Setzer (1988) afirmam, em seus estudos, que a escola
atualmente deve desmistificar as ferramentas computacionais mostrando, à
criança, o seu potencial e as suas limitações. Ao encontro desses
entendimentos, Lévy (1998), afirma que, na era da informação, as crianças
aprendem a ler e escrever utilizando editores de texto, sabem produzir sons e
imagens com os computadores transformando continuamente os conteúdos de
ensino-aprendizagem. Ações que demandam, segundo o autor, implementar
um “novo estilo de pedagogia que favoreça, ao mesmo tempo, o ensinoaprendizagem personalizado e cooperativo em rede” (LÉVY, 1998, p. 02).
Nesse sentido, ressalta-se que a integração das tecnologias com vistas
ao desenvolvimento da fluência tecnológico-pedagógica potencializa a
formação de profissionais capacitados para promoverem práticas pedagógicas
que estimulem o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem de
maneira dinâmica e inovadora.
Nesse seguimento, as propostas políticas de formação de professores
vêm desenhando traços gerais para a melhoria da qualidade dos cursos de
licenciatura, mais especificamente nos cursos de Pedagogia. No entanto, essas
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melhorias requerem mais articulação entre as políticas públicas educacionais
vigentes, no âmbito nacional e institucional, e seus respectivos PPC,
requerendo ações de reformulação.
ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS E RESULTADOS DE PESQUISA
Metodologicamente o trabalho centrou-se dentro dos planos qualitativos
por meio da Análise Textual Discursiva com base nos estudos de Moraes
(2003) e Moraes e Galiazzi (2006). Segundo os autores, ela se caracteriza
como uma abordagem de análise de dados que “transita entre duas formas
consagradas de análise de pesquisa qualitativa, que são a análise de conteúdo
e análise de discurso” (MORAES, 2006, p. 118).
Como primeiro passo, foi realizada a unitarização. Processo em que
foram selecionados os documentos das Políticas Públicas Educacionais de
Integração das Tecnologias e os PPC de graduação em Licenciatura em
Pedagogia nas modalidades presencial e a distância da UFSM. Ao total, foram
selecionados e separados, em unidades de significado, 26 documentos entre
políticas públicas e parâmetros de orientação. Essas unidades por si mesmas
geraram “outros conjuntos de unidades oriundas da interlocução empírica, da
interlocução teórica e das interpretações feitas pelo pesquisador” (MORAES e
GALIAZZI, 2006, p. 02).
Desse modo, obtiveram-se inicialmente dois conjuntos, compreendidos
como: 1) Políticas públicas e parâmetros de orientação; e 2) PPC dos cursos.
Para as políticas públicas e os parâmetros de orientação, os documentos foram
divididos em quatro novas categorias: a) classificação de acordo com sua
abrangência (EaD; Licenciaturas e Pedagogia); b) para identificar essas três
classes, criou-se o primeiro código; c) posteriormente, para identificar o tipo de
documento, criou-se o segundo código; d) o terceiro código contempla o ano
em que o documento foi homologado. Para a codificação dos PPC dos
cursos, a organização ocorreu da seguinte forma: a) o primeiro código
corresponde ao PPC; b) o segundo código significa o curso; c) a terceira parte
corresponde à modalidade.
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O curso de Pedagogia possui um leque histórico de reformulações e
documentos regulados bastante extenso. Conforme Scheibe e Aguiar (1999), a
implementação de diretrizes curriculares nacionais para essa área de formação
nem sempre tem sido um processo fluído, especialmente, devido à flexibilidade
e parametrização genérica de muitos documentos da legislação educacional
brasileira.
Assim, a investigação da organicidade da formação nesse curso tem se
delineado como uma preocupação temática pertinente e sempre atual.
Inclusive, porque o profissional formado no curso de licenciatura em Pedagogia
pode atuar tanto na docência quanto na gestão em diversas frentes da área
educacional.
Nessa perspectiva, as categorias iniciais retiradas dos textos dos
documentos oficiais (Quadros 1 e 2) foram organizadas em um quadro. Assim,
os textos foram expostos de forma que não perdessem suas características, ou
seja, alocados de maneira que pudessem ser reescritos ou reorganizados para
se chegar às categorias finais (Quadros 3 e 4).
Quadro 1 – Codificação das Políticas Públicas e Parâmetros de Orientações
PARTE DO CÓDIGO

SIGNIFICADO

PARTE DO CÓDIGO SIGNIFICADO

D1

Documentos para EAD

L

Lei

D2

Documento para
Licenciaturas

D

Decreto

D3

Documentos para
Pedagogia

R

Resolução

P

Portaria

E

Edital

Fonte: Autoras

Quadro 2 – Codificação dos PPC
PARTE DO CÓDIGO

SIGNIFICADO

P

PPC

P

Pedagogia
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UAB

A distância

D

Diurno

N

Noturno

Fonte: Autoras
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Quadro 1 - Categorias das Políticas Públicas e Parâmetros de Orientações
Unidades de Análise

Categorias Iniciais

1.D1_P_04/ 2.D1_P_04/
3.D1_D_05/ 7.D1_D_05/
8.D1_D_05/ 9.D1_ED_15/
10.D1_ED_15/ 11.D1_ED_15/
12.D1_ED_15/ 13.D1_ED_15/
14.D1_ED_15/ 15.D1_ED_15/
16.D1_ED_15/ 17.D1_ED_15/
18.D1_ED_15/ 19.D1_ED_15/
21.D1_D_06/ 32.D2_L_96/
37.D2_R1_99/ 43.D2_R1_02/
47.D2_R1_02/ 53.D3_R1_06

Diferentes suportes de informação que utilizem tecnologias de
comunicação remota.
Repositórios da UAB.
Mediação de recursos didáticos.
Repositórios do MEC.
Uso integrado de tecnologias da informação e comunicação. Uso de recursos tecnológicos avançados.
Tecnologias da informação e comunicação.
Plataforma virtual de comunicação e aprendizagem de
Acesso eletrônico remoto.
código aberto.
Acesso por meio de redes de comunicação e sistemas de
Ambiente virtual de aprendizagem.
informação.
Integração.
Produção de conteúdos educacionais e materiais didáticos
Utilizar recursos e tecnologias de educação a distância.
baseados no uso das tecnologias da informação e
Comunicação e informação.
comunicação.

1.D1_P_04/ 2.D1_P_04/
3.D1_D_05/ 4.D1_D_05/
5.D1_D_05/ 6.D1_D_05/
8.D1_D_05/ 9.D1_ED_15/
10.D1_ED_15/ 13.D1_ED_15/
14.D1_ED_15/ 16.D1_ED_15/
20.D1_D_06/ 21.D1_D_06/
29.D2_L_96/ 30.D2_L_96/
31.D2_L_96/ 32.D2_L_96/
33.D2_L_96/ 49.D2_R1_09/
50.D2_R3_12/ 52.D3_R1_06/
58.D3_R1_06
1.D1_P_04/ 2.D1_P_04/
3.D1_D_05/ 4.D1_D_05/
5.D1_D_05/ 9.D1_ED_15/
10.D1_ED_15/ 11.D1_ED_15/
12.D1_ED_15/ 16.D1_ED_15/
21.D1_D_06/ 22.D2_L_96/
23.D2_L_96/ 24.D2_L_96/
25.D2_L_96/ 26.D2_L_96/
27.D2_L_96/ 28.D2_L_96/
29.D2_L_96/ 32.D2_L_96/
34.D2_D_99/ 35.D2_D_99/
36.D2_R1_99/ 37.D2_R1_99/
38.D2_R1_99/ 39.D2_R1_99/
40.D2_R1_99/ 41.D2_R1_99/
42.D2_R1_99/ 43.D2_R1_02/
44.D2_R1_02/ 45.D2_R1_02/
46.D2_R1_02/ 48.D2_R2_02/
49.D2_R1_09/ 51.D3_R1_06/
52.D3_R1_06/ 53.D3_R1_06/
54.D3_R1_06/ 55.D3_R1_06/

Modalidade semi-presencial.
Encontros presenciais.
Educação a distância.
Modalidade a distância.
Cursos e programas a distância.
Modalidades da educação.
Modalidade presencial.

Programas presenciais.
Graduação presencial.
Educação a distância nos cursos de graduação do
ensino superior presencial.
Convergência entre as modalidades.
Recursos da educação a distância.
Ensino a distância como complementação da
aprendizagem.

Categorias
Intermediárias

Categorias Finais

Tecnologias da informação
e comunicação.

Produção de materiais
hipermidiáticos.

Integração das
tecnologias
educacionais em
rede.

Ambiente Virtual de
Ensino-Aprendizagem

Modalidades educacionais.

Produção de materiais e
recursos educacionais
possíveis a diferentes
modalidades.

Atividades didáticas.
Zelar pela aprendizagem.Aperfeiçoamento da prática
Ensino-aprendizagem.
pedagógica.
Mediação de recursos didáticos.
Elaboração da proposta pedagógica.
Métodos e práticas de ensino-aprendizagem.
Conhecer e dominar os conteúdos.
Prática pedagógica.
Mediação didático-pedagógica.
Dinâmica escolar.
Corpo docente qualificado.
Organizar a parte prática da formação.
Capacitação dos docentes.
Atividade docente.
Atualização dos docentes.
Metodologias, estratégias e materiais de apoio
Fluência tecnológicoInstitucionalização de métodos e práticas de ensino- inovadores.
pedagógica.
aprendizagem inovadores.
Estratégias didáticas.
Autonomia.
Dominar metodologia.
Melhoria na qualidade de ensino.
Repertório de informações e habilidades para exercício
Otimizar o sistema acadêmico sem fragmentá-lo.Metodologias da profissão.
Inovação didáticoinovadoras.
Domínio das tecnologias da informação e comunicação
metodológica.
Formas de avaliação.
adequadas.
Conteúdos curriculares e metodologias apropriados.
Trabalho em equipe.
Metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a Diálogo.

Convergência entre
as modalidades.

Performance
docente
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Unidades de Análise

Categorias
Intermediárias

Categorias Iniciais

56.D3_R1_06/ 57.D3_R1_06 iniciativa.

Aperfeiçoamento profissional e continuado.
Capacitação para todos os docentes em exercício.
Formação continuada.
Desenvolvimento profissional.

Categorias Finais

Planos pedagógicos.
Estudo da didática.
Exercício da profissão.
Prática educativa.
Propostas educacionais consistentes e inovadoras.

Fonte: Autoras.

Quadro 2 - Categorias dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Licenciatura em Pedagogia
Unidades de Análise
9.PPD/ 16.PPD/
17.PPUAB/ 18.PPUAB/
19.PPUAB/ 20.PPUAB/
23.PPUAB/ 25.PPUAB/
31.PPUAB/ 33.PPUAB/
48.PPN
2.PPD/ 4.PPD/
5.PPD/ 11.PPD/
12.PPD/ 13.PPD/
14.PPD/ 17.PPUAB/
19.PPUAB/ 20.PPUAB/
21.PPUAB/ 23.PPUAB/
24.PPUAB/ 25.PPUAB/
26.PPUAB/ 30.PPUAB/
35.PPN/ 36.PPN/
44.PPN/ 52.PPN

Categorias Iniciais
Tecnologias da informação e comunicação na educação.
Comunicação síncrona e assíncrona.
Salas equipadas com tecnologias da informação e
comunicação.
Diferentes mídias.
Ambiente virtual.
Material para WEB.
Plataforma Moodle.
Novas tecnologias educacionais.
Outras linguagens e mídias.
Recursos tecnológicos.
Rede multimídia.
Educação aberta.
Diferentes modalidades de ensino.
Atividades a distância.
Convergência e integração.
Presenciais e a distância.
Material multimídia e impresso.

Reorientações dos currículos formadores e suas
1.PPD/ 2.PPD/ 3.PPD/ potencialidades concretas de dinamização.
4.PPD/ 5.PPD/ 6.PPD/ Prática educativa.
7.PPD/ 8.PPD/ 10.PPD/ Domínio de saberes da docência.
11.PPD/ 12.PPD/
Domínio de conhecimentos.
13.PPD/ 14.PPD/
Estratégias flexíveis.
15.PPD/ 18.PPUAB/ Ação profissional do professor.
22.PPUAB/ 23.PPUAB/ Saberes e fazeres da educação.
24.PPUAB/ 25.PPUAB/ Domínio das competências pedagógicas e metodológicas.
27.PPUAB/ 28.PPUAB/ Atuação docente.

Educação a distância.
Licenciatura a distância.
Material impresso.
Material WEB.
Modalidade a distância.

Construção do ambiente.
Procedimentos didáticos.
Superar o ambiente da sala de aula tradicional.
Capacitação adequada.
Desenvolver suas funções.
Formação metodológica.
Material didático.
Metodologia adotada.
Forma de atuação.
Capacitação continuada.

Categorias Intermediárias
Tecnologias da informação e
comunicação.
Produção de materiais
hipermidiáticos.

Categorias Finais

Integração das
tecnologias
educacionais em
rede.

Ambiente Virtual de EnsinoAprendizagem

Modalidades educacionais.
Convergência
Produção de materiais e recursos entre as
educacionais possíveis a
modalidades.
diferentes modalidades.

Prática pedagógica.

Fluência tecnológico-pedagógica.

Performance
docente

Inovação didático-metodológica.
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Unidades de Análise
29.PPUAB/ 30.PPUAB/
32.PPUAB/ 34.PPN/
35.PPN/ 36.PPN/
37.PPN/ 38.PPN/
39.PPN/ 40.PPN/
41.PPN/ 42.PPN/
43.PPN/ 45.PPN/
46.PPN/ 47.PPN/
48.PPN/ 49.PPN/
50.PPN/ 51.PPN/
52.PPN/

Categorias Iniciais
Agir profissional.
Desenvolver saberes docentes.
Ser capaz de criar e produzir propostas educativas para
Conhecimentos teóricos e práticos.
diferente realidades.
Mediar sua atividade.
Estimular a difusãoe construção do conhecimento.
Selecionar instrumentos e dados.
Ação pedagógica.
Encontrar caminhos alternativos.
Prática pedagógica.
Entrelaçamento metodológico.
Exercício da docência.
Conhecimentos disciplinares.
Articulação metodológica.
Dinâmicas organizacionais.
Potencializar o processo de aprender.
Prática pedagógica interdisciplinar.
Estudar, aplicar e integrar as tecnologias.
Propostas educativas consistentes e inovadoras.

Categorias Intermediárias

Categorias Finais

Fonte: Autoras
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Seguindo tal cronologia, em meio a um processo minucioso e categórico
de análise chegou-se a interpretação final das categorias eleitas, sendo elas: a
integração das tecnologias educacionais em rede, a convergência entre as
modalidades de ensino e a performance docente. Desse modo, verificou-se
que a convergência entre as modalidades está ligada com a elaboração e
(re)utilização de materiais e recursos pedagógicos, tanto na modalidade
presencial como na modalidade a distância. Com isso, pode-se desenvolver o
potencial didático-metodológico, bem como sua flexibilidade, gerando, assim,
inovação curricular.
Nesse mesmo sentido, a integração das tecnologias educacionais em
rede, no curso de Pedagogia, ocorre por meio do desenvolvimento de um
componente curricular específico denominado: Tecnologias da Informação e
Comunicação Aplicada à Educação, a qual é ofertada pelos cursos presenciais.
O componente tem carga horária de 60 horas e o programa de conteúdos
permite uma visão geral sobre tecnologias no âmbito educacional, inclusive
sobre softwares específicos para produção de conteúdos. Contemplar as
tecnologias como conteúdo formativo nos cursos de licenciatura é um avanço.
Essa é uma oportunidade de reflexão e compreensão crítica do papel social,
cultural,

econômico

e

educacional

das

tecnologias

na

sociedade

contemporânea. Aliada às demais atividades apoiadas no ambiente virtual
institucional, é um momento oportuno para que os professores em formação
fundamentem suas concepções e práticas pedagógicas. Com isso, é possível
que ocorra a interação e a interatividade entre os envolvidos, permitindo ainda
o desenvolvimento de trabalhos colaborativos.
Os PPC dos cursos de licenciatura em Pedagogia do CE/UFSM
enfatizam a capacitação em relação às tecnologias educacionais para o
aperfeiçoamento das práticas pedagógicas. Mesmo assim, a partir dos estudos
das políticas atuais entende-se que o desenho curricular que destaca a
responsabilidade pela formação em tecnologias para um componente
específico precisa ser revisto. Na perspectiva de conhecimentos mais
interdisciplinares, é emergente que as tecnologias transversalizem todas as
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atividades curriculares de um curso de licenciatura. Assim, a formação mediada
por tecnologias pode avançar de um caráter eminentemente técnico para uma
dimensão mais abrangente envolvendo, também as práticas e os princípios
críticos. Isso está relacionado ao processo de desenvolvimento da performance
docente

e

à

construção

da

fluência

tecnológico-pedagógica.

Esse

desenvolvimento gera inovação didático-metodológica por meio do diálogoproblematizador e, consequentemente, potencializa o processo ensinoaprendizagem.
É imprescindível que o corpo docente leve em consideração as políticas
públicas educacionais que orientam a capacitação continuada bem como, o
desenvolvimento da fluência tecnológico-pedagógica, sendo capaz de mediar
atividades por meio das tecnologias educacionais em rede. Para o processo de
integração das tecnologias educacionais se efetivar nos cursos de formação de
professores, é fundamental que se tenha primeiramente, à disposição, a
infraestrutura necessária. Nesse contexto, os PPC são documentos elaborados
com base nas políticas públicas e servem para orientação do docente em
relação a sua prática.
Pode-se afirmar que a UFSM dispõe de infraestrutura, a qual, permite,
aos professores, possibilidades de inovação de suas práticas docentes através
da mediação no Moodle disponível para todos os cursos (http://nte.ufsm.br/).
Os PPC necessitam estar em concordância com o contexto atual dos
estudantes e expressar um projeto de sociedade e educação, assegurando a
formação de Ensino Superior nos cursos de graduação, como o de Pedagogia
no CE/UFSM. A formação universitária de professores para o desempenho da
cidadania, como sujeitos transformadores da realidade, perpassa pela
renovação curricular e cultural de todos os conteúdos curriculares.
As análises realizadas permitiram perceber que existe harmonia entre o
que está disposto nos PPC dos cursos de Pedagogia do CE/UFSM e as
políticas públicas, fundamentando-se nas políticas que exercem uma função
basilar nos cursos de formação inicial de professores. Assim, orientam o
desenvolvimento pedagógico-tecnológico dos professores para aprimorar as
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práticas escolares na Educação Básica. No entanto, constata-se uma carência
de orientações quanto à integração das tecnologias educacionais em rede e
convergência entre as modalidades, nos documentos específicos como PPC
dos cursos presenciais. Acredita-se que isso se deve ao fato de que o processo
de integração das tecnologias mediando atividades no Moodle ainda é um
desafio. Isso pode ser oriundo do próprio desconhecimento do potencial das
ferramentas de recursos e atividades; da incompreensão de como integrar o
Moodle como ferramenta de apoio na modalidade presencial, para além da
função de repositório.
Nesse horizonte, ao questionar o modo como as políticas públicas
orientam as práticas escolares de integração das tecnologias educacionais em
rede, reflete-se sobre possibilidades viáveis para institucionalizá-las através do
Moodle. Capacitações docentes são possibilidades praticáveis dentro da
instituição universitária, com base nas políticas públicas que amparam a
implementação e a expansão do processo ensino-aprendizagem mediado por
tecnologias. Nas capacitações, os professores têm espaço para explorar o
AVEA

e

suas

ferramentas

de

recursos

e

atividades,

amplificando

conhecimentos tecnológico-pedagógicos. Isso permite que se tenha condições
de desdobrar os conceitos que perpassam a construção da fluência
tecnológico-pedagógica.
Há questões que ainda necessitam de estudos e pesquisas mais
aprofundados. Pelo fato da integração das tecnologias educacionais em rede
ser um processo incipiente, até o momento ainda não foi possível diagnosticar
especificidades didática no desenvolvimento dos conteúdos curriculares. Isso
se deve, especialmente, à autonomia pedagógica que cada professor possui no
movimento de realização das tarefas de transposição didática. Nesse contexto,
também há a preocupação de como os estudantes percebem essa integração e
como isso influencia na sua prática profissional.
As tecnologias precisam ser compreendidas a partir das suas dimensões
sociológicas e culturais, e não apenas como mero instrumental. O pensamento
humano e a criação científica são geradores das tecnologias que permeiam a
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produção da nossa existência. Por isso, a formação de professores pode
contemplar atividades curriculares para o entendimento das tecnologias para
além de dados a priori baseados em pilares que separam ciência, tecnologia e
sociedade.
Com relação aos PPC das licenciaturas em Pedagogia, percebe-se que,
embora com particularidades, estão em acordo com as políticas públicas
vigentes para a formação inicial de professores, pois orientam a integração das
tecnologias educacionais em rede. No que se refere aos cursos de
licenciaturas em Pedagogia a distância e Pedagogia diurno, os PPC
contemplam com maior ênfase essa. Já o PPC de licenciatura em Pedagogia
noturno aborda de forma mais genérica. Porém, nenhum dos PPC da
modalidade presencial apresenta a Portaria Nº 4.059, de 10 de dezembro de
2004, a qual estabelece que: “poderão ser ofertadas disciplinas referidas no
caput, integral ou parcialmente, desde que esta oferta não ultrapasse 20%
(vinte por cento) da carga horária total do curso”.
Desse modo, torna-se imperativo reformular os PPC dos cursos de
licenciatura em Pedagogia, tendo em vista que esse processo poderá
transcorrer por planejamento participativo, trabalho em equipe envolvendo o
maior número de docentes, estudantes, ex-estudantes e comunidade que seja
possível, levando em consideração que a construção do PPC não pode ser
imposta. Para tanto, é fundamental que, paralelo à reformulação do PPC, seja
manifestada a necessidade de tornar executável a capacitação docente. Ofertar
possibilidades de planejamentos e implementação de atividades para integrar
tecnologias educacionais em rede é fundamental para o desenvolvimento da
fluência tecnológico-pedagógica com a intenção de promover inovação
curricular. Isso visa a fortalecer a formação e ao desenvolvimento profissional
de professores e, consequentemente, potencializar o processo ensinoaprendizagem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Com base nesse estudo, foi possível compreender a importância da
implementação das políticas públicas nos PPC de graduação em licenciaturas
em Pedagogia, para orientar o desenvolvimento de fluência tecnológicopedagógica na prática docente e, a partir disso, potencializar o processo
ensino-aprendizagem. Desse modo, considera-se basilar, a integração das
tecnologias educacionais em rede na formação inicial de professores com
potencial gerador de convergência entre as modalidades educacionais. Assim,
abrem caminhos para práticas de (re)planejamentos de ensino, podendo estes
ser implementados em ambas as modalidades, agregando diversidade para a
aquisição de novos conhecimentos em torno dos conteúdos curriculares.
Portanto, admite-se que é imperioso que os professores amparem-se
nas políticas públicas educacionais com intuito de obter orientações nas
capacitações visando ao desenvolvimento da fluência tecnológico-pedagógica,
obtendo subsídios teórico-práticos para mediar atividades por meio das
tecnologias educacionais em rede. Além disso, os PPC dos cursos de
licenciatura em Pedagogia do CE/UFSM evidenciam a capacitação em relação
às tecnologias educacionais para a progressão das ações docentes.
A UFSM possui infraestrutura adequada e oferta, aos professores,
através de cursos de capacitação, alternativas viáveis para a revisão de
práticas e conteúdos na formação inicial de professores. Desse modo, a
compreensão

de

atividades

curriculares

mediadas

por

tecnologias

educacionais em rede na formação de professores não se limita a uma
discussão de conteúdos básicos ou conteúdos de aprofundamento ou parte
diversificada. A construção de fluência tecnológico-pedagógica perpassa todos
esses eixos, tanto no que se refere ao exercício da docência quanto da gestão,
para as quais um profissional formado em Pedagogia está habilitado.
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UMA REFLEXÃO SOBRE A INSERÇÃO NO ESPAÇO ESCOLAR E A
(AUTO)FORMAÇÃO DOCENTE COMO TERRITÓRIO DE POSSIBILIDADE
Natália Lampert Batista1
Tascieli Feltrin2
Elsbeth Léia SpodeBacker3
Eixo 3 – Formação de Professores
RESUMO
Refletiro processo dinâmico e inquietador de (auto) transformar-sepela docência é algo
complexo e extremamente necessário à atuação docente em suas diversas práticas, sejam
elas coletivas, sociais, ou subjetivas. Esse processo de (auto) formação é sempre movimento.
É movimento de pensamentoque exige dedicação constantepara relacionar as múltiplas teorias
que a formação oficial propõeà prática. E movimento dentro de um território já habitado por
estruturas fixas (metas, currículos, políticas educacionais), em uma perspectiva de múltiplas
territorialidades afetivas, subjetivas, comportamentais, didáticas, etc. Desse modo, a proposta
deste estudo nasce das inquietações de educadoras sobre suas (auto) formaçõesem
realidades distintas. Busca-se, dessa forma, pensar situações de encontro entre as atividades
de ensino e a realidade sociocultural dos alunos. Assim, no presente relato buscamos refletir
sobre os processos de constituição do ser docente, por um viés autobiográfico, com base em
experiências vivenciadas em sala de aula. Portanto, em termos gerais, é possível inferir que o
processo de (auto) formação de professores somente se concretiza na prática; somente nos
tornamos educadores na vivência da sala de aula, na reflexão e na constante transformação
frente aos cotidianos que surgem diariamente no território escolar. A partir das considerações
aqui tecidas, concluímos que para tornar-se professor é necessário vivenciar o espaço escolar
buscando constantemente repensar os desafios enfrentados, aprendendo com as novas
situações que surgem e concretizam a prática docente.
Palavras-chave: (Auto) formação Docente; Reflexão sobre a Prática; Realidade Escolar.
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A docência antes de um título é um processo de (auto) transformação.
Não se chega a ser docente sem vivenciar a docência, sem ser atravessado
pelos inúmeros conflitos que cerceiam o cotidiano escolar. Os processos
subjetivos que atravessam as atividades docentes são de ordens múltiplas e
não há receita para se formar professor, pois cada realidade age sobre e no
docente de maneiras distintas.
Nesse cenário, os desafios à atuação docente podem surgir da realidade
de cada um dos alunos e infelizmente, muitas vezes, os cursos de formação de
professores não dão conta de preparar seus egressos para a atuação em
realidades que se distanciam dos modelos sobre os quais as teorias em voga
tem se sustentado. É natural, nesse sentido, que os docentes ao se depararem
com realidades assim tão difíceis assumam a responsabilidade sobre o
fracasso dos métodos de ensino que não acompanham a pluralidade de
inquietações que estão presentes nas situações escolares. A cobrança de si
emerge da constatação sobre a distância entre o real e o ideal, aprendido nos
processos formadores, e esta cobrança pode tornar a experiência docente
muito traumática.
Nesse sentido, buscamos refletir sobre os processos de constituição do
ser docente, por um viés autobiográfico, com base em experiências
vivenciadas em sala de aula. A proposta deste estudo nasce das inquietações
que atravessam três educadoras, em realidades muito distintas, mas com um
compromisso social, ético e estético semelhante, o de emancipação dos
indivíduos e dos grupos sociais. O desafio maior, encontrado no processo de
(auto) formação pela e na docência está na promoção de encontro entre as
atividades de ensino e a realidade sociocultural dos alunos. Na sequência,
busca-se pensar que outros modos de ser e se fazer docente a realidade nos
proporcionou e nossas considerações acerca da experiência vivida.

Dessa

forma propõe-se como perspectiva de (auto) formação não necessariamente
uma formação continuada, mas uma formação durante a vida, pela e na
prática.
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CAMINHOS DA DOCÊNCIA E O CONSTITUIR-SE EDUCADOR
O constituir-se docente é um processo que ocorre na prática mediada
por concepções teóricas, metodológicas, éticas e estéticas tecidas desde a
formação inicial, mas principalmente na vivência cotidiana do espaço escolar.
Nesta perspectiva, uma das escolas a qual se refere o presente relato se
encontra localizadana região administrativa Sul de Santa Maria, RS. Segundo
dados do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE, 2010), mais de 90% das residências particulares possuem uma renda
per capta inferior a dois salários mínimos. Sob essa perspectiva, é comum
perceber-se, no imaginário do país, uma estreita relação entre a extrema
pobreza e os baixos índices de sucesso escolare há um universo de pesquisas
e estudos dedicados à resolução desta questão.
Em meados do século XX o professor, geógrafo e cientista político
Josué de Castro publicou uma série de obras4 dedicadas ao mapeamento das
regiões mais atingidas pela fome e pela miséria no país, em especial, na obra
Homens e caranguejos explicita a importância do contato, da imersão na
realidade dos sujeitos em situação de vulnerabilidade para compreendê-la. O
autor deixa claro em seus escritos que nenhuma teoria ou formação é capaz
de sobrepujar a influência da realidade:
[...] Não foi na Sorbonne nem em qualquer outra universidade sábia
que travei conhecimento com o fenômeno da fome. O fenômeno se

4A

seguir apresentam-se algumas das obras escritas por Josué de Castro:O Problema

Fisiológico da Alimentação no Brasil. Recife: Ed. Imprensa Industrial, 1932; O Problema da
Alimentação no Brasil. Rio de Janeiro: Companhia Editora Nacional, 1933; Condições de Vida
das Classes Operárias do Recife. Recife: Departamento de Saúde Pública, 1935; Alimentação
e Raça. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1935; Documentário do Nordeste. Rio de
Janeiro: José Olympio, 1937; A Alimentação Brasileira à Luz da Geografia Humana. Rio de
Janeiro: Livraria do Globo, 1937; Fisiologia dos Tabus. Rio de Janeiro: Ed. Nestlé, 1939;
Geografia Humana. Rio de Janeiro: Livraria do Globo, 1939; Geografia da Fome: A Fome no
Brasil. Rio de Janeiro: O Cruzeiro, 1946; e Geopolítica da Fome. Rio de Janeiro: Casa do
Estudante do Brasil, 1951.
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revelou espontaneamente a meus olhos nos mangues do Capibaribe,
nos bairros miseráveis da cidade do Recife: Afogados, Pina, Santo
Amaro, Ilha do Leite [...] Esta é que foi a minha Sorbonne: a lama dos
mangues do Recife, fervilhando de caranguejos e povoada de seres
humanos feitos de carne de caranguejo, pensando e sentindo como
caranguejo. Seres anfíbios — habitantes da terra e da água, meio
homens e meio bichos. Alimentados na infância com caldo de
caranguejo: este leite de lama. Seres humanos que faziam assim
irmãos de leite dos caranguejos. Que aprendiam a engatinhar e a
andar com os caranguejos da lama, de se terem enlambuzado com o
caldo grosso da lama dos mangues e de se terem impregnado do seu
cheiro de terra podre e de maresia, nunca mais se podiam libertar
desta crosta de lama que os tornava tão parecidos com os
caranguejos, seus irmãos, com suas duras carapaças também
enlambuzadas de lama. (CASTRO, 1967, p. 12-13)

Nesse sentido, nos utilizamos da analogia realizada por Castro (1967)
para compormos nossas percepções acerca da relação dos alunos com seu
meio tão pouco instigante. Se para os habitantes dos mangues era muito difícil
superar a precariedade de suas condições de existência, que os assemelhava
em tudo aos modos de vida dos caranguejos, em nossa escola, é do mesmo
modo extremamente difícil para professores e alunos distanciarem-se das
mazelas que fazem parte do cotidiano da comunidade, com destaque para a
miséria e a violência.
Partindo dessa perspectiva, pensar o ensino de língua portuguesa ou de
geografia não se pauta apenas no conteúdo programático e nos currículos
vigentes. Inúmeras situações extracurriculares emergem no cotidiano escolar e
não podem ser negligenciadas: alunos com frio e/ou com fome e contextos de
indisciplina, violência e criminalidade, machismo e homofobia, preconceitos
múltiplos acabam emergindo como um desafio aos docentes. Desafio esse que
muitas vezes não foi abordado em sua formação inicial. Logo, o professor
necessita aprender com essas situações e se transformar para conciliar os
conflitos do território de vivência das estudantes com a sua prática e os
objetivos do ensino.
A realidade escolar distante das teorias, muitas vezes, idealizadas nos
cursos de formações de professores, em um primeiro contato, pode refletir na
autopunição do professor pelos aparentes fracassos nas metodologias de
ensino. Questões como “O que estou fazendo aqui?”,“Onde estou errando?” e
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“Será que tudo que aprendi estava errado?” começam a ecoar nos
pensamentos sobre as constantes propostas de ensino que não surtem o efeito
esperado. Todavia, com a reflexão sobre o processo de ensino, com a
compreensão da realidade vivenciada e, muitas vezes, com a colaboração de
docentes mais experientes as questões começam a se transformar em “Como
posso melhorar isso?”, “Que outras formas posso fazer meus alunos
compreenderem o que estou tentando ensinar?”. Esse importante processo é
onde de fato nos tornamos professores. É nesta busca por compreender a
prática que no profissionalizamos, nos adaptamos e construímos um dialogo
mais efetivo com os estudantes.
Por outro lado, em experiências tecidas em escolas de Classe Média e
Alta, na região Central de Santa Maria, RS, os desafios não são menos
complexos. Apesar de apresentarem, em geral, as condições consideradas por
muitos adequadas para o estudo, a sala de aula ainda é marcada por traços
culturais excludentes, fragmentados e que ultrapassam o desafio meramente
como metodologia didática ou domínio teórico de determinados conteúdos
técnicos

e

científicos.

A

fluidez,

a

superficialidade

das

relações

à

supervalorização da avaliação (entendida aqui meramente como conceito
quantitativo) em detrimento do conhecimento mutila o processo de ensino e de
aprendizagem e se tornam um imenso desafio ao jovem professor exigindo se
(auto) transformar para dar conta das especificidades dos contextos
emergentes.
Da mesma maneira que a desmotivação pelo estudo – marcada em
frases como “Professora, eu não preciso estudar! Meu pai tem a 4ª série,
arruma ar condicionado e ganha muito melhor que a senhora...” – o
entendimento que a escola deve meramente preparar para concursos como
vestibulares e Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) – como observados
em afirmações como “Para que estudar isso se não cai no ENEM”– são
limitantes a uma prática voltada a formação de pessoas, a construção de
conhecimentos críticose humanizadora. Esses dois contextos extremamente
diferentes e muitas vezes distantes das teorias exclusivamente didáticas
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estudadas por muitos pesquisadores renomados geram apreensão e imensas
incertezas no processo de constituição docente. Como atuar em meios tão
distintos com uma formação inicial única? Somos realmente docentes após a
formatura? É justamente aqui que defendemos que a formação docente
somente pode ocorrer na e pela prática em um constante processo de (auto)
transformação e reflexão.
Programas de iniciação a docência são muito válidos para familiarizar o
futuro docente com o território escolar, porém não apresentam a realidade
como um todo. Uma vez que é muito diferente estar na sala de aula com um
grupo de colegas e orientado por um educador experiente e o momento em
que nos vemos sozinhos frente a quase 30 alunos necessitando mediar
conflitos, ministrar aulas, trabalhar com as diferenças intrínsecas a sala de aula
e deparando-nos com situações novas a cada instante.
Assim, a realidade docente acaba perpassando pela compreensão de
que muitos conflitos extremos típicos de uma sociedade pós-moderna recaem
sobre o cotidiano da sala de aula, bem como entraves burocráticos associados
ao modelo de educação adotado no Brasil limitam a prática docente e fazem
identificar

lacunas

que

muitas

vezes

na

formação

inicial

passam

despercebidas. Os maiores desafios na profissionalização docente, no espaço
escolar, não estão necessariamente pautados em domínio técnico dos
conceitos teóricos e metodológicos da área de ensino, mas sim ao processo de
constante (re)adaptação ao meio no qual se ensina e se aprende a ser
docente.
A constante mudança do professor enquanto profissional é evidenciada
por Midlej e Pereira (2016) ao discutirem trajetórias profissionais como
destacam
A trajetória docente, a manifestar-se em constante reorganização –
como fluxos existenciais – demonstra a potencialização do sujeito em
relação a si próprio (MIDLEJ, 2014). No discurso do professor, o
ambiente vivo das experiências didáticas remete a uma força
provocativa de rupturas e rearranjos de possibilidades “[...] de
acolhimento dos múltiplos que vivem em nós [...]” (MIDLEJ, 2014, p.
320).
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Há muitos anos em nosso país circulam cartilhas, manuais docentes de
como ensinar e obter de seus alunos os melhores resultados. Tais materiais
muito em voga ainda na atualidade trazem sequências didáticas, planos de
aulas, ditam posturas, teorias da aprendizagem e constroem no imaginário
social uma atuação docente pronta. Faz parte deste imaginário o mito que o
professor ao concluir seu curso de graduação ou se apropriar de um destes
manuais estará apto a enfrentar qualquer realidade.
“Toda a escola é igual”, dizem eles. “Aluno indisciplinado não tem
professor com domínio de turma!”.“Você precisa se dedicar para encantar os
seus alunos... Com poucos minutos a mais de planejamento e metodologias
inovadoras todos aprenderão [igual]”. “Você precisa ver cada um de seus
alunos”, mas deve seguir as receitas ditadas pelos teóricos que discutem o
ensino seja de língua portuguesa seja de geografia. Nesse sentido, a adoção
de um mesmo livro didático para realidades diferentes, ou a imposição de
certos ritos escolares a todas as escolas colaboram com a construção de uma
realidade abstrata, idealizada, comum a todos. Mas será que todas as escolas
têm as mesmas necessidades? E se seguirmos as cartilhas rigorosamente e
ainda assim nossos alunos não evoluírem, eu não serei um “bom” professor?
Será que as metodologias de ensino são adaptáveis a todas as salas de aula
do país e a todas as especificidades de todos os alunos?
Por isso, para nos tornarmos “bons” professores, ou seja, professores
satisfeitos com suas práticas e que colaboram com a construção do
conhecimento dos estudantes,necessitamos desconstruir os estereótipos do
“ser professor” que nos prendem a resultados meramente quantitativos muitas
vezes expressos por notas vermelhas ou azuis nos boletins escolares. A
melhor aula é aquela que faz o estudante pensar sobre o mundo e
compreender o seu papel enquanto cidadão e não aquela que somente dá
conta do conteúdo programático ou que conduz a aprovações para o Ensino
Superior. O melhor professor é aquele que vê o seu aluno e não aquele que
meramente o enxerga.
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Nesse sentido, o pensamento do educador Paulo Freire tem algo
importante a contribuir com a (auto) formação docente, pois oferece subsídios
para que se pense as práticas educativas e a relação professor-aluno de
maneira dialógica e reflexiva. Não são metas, nem orientações a nível nacional
que podem ser a “melhor” opção para nortear as práticas, mas sim as
experiências que apenas a vivência com cada aluno traz ao professor. Para
além das questões pedagógicas, o professor inserido em uma realidade como
as descritas, necessita abordar estas questões em uma perspectiva crítica,
para que seus alunos desenvolvam um olhar consciente sobre sua realidade.
Faz parte do “currículo” único e necessário destas realidades desvelar novas
oportunidades de conceber o mundo, menos sofrido e violento, mais justo.

Não há conscientização se, de sua prática não resulta a ação
consciente dos oprimidos, como classe explorada, na luta por sua
libertação. Por outro lado ninguém conscientiza ninguém. O educador
e o povo se conscientizam através do movimento dialético entre a
reflexão crítica sobre a ação anterior e a subsequente no processo de
luta (FREIRE, 1982, p 109-110).

A compreensão dessa realidade chega a partir de um pensar constante
e sistematizado sobre o que se está ensinando e o que se está aprendendo,
para quem se ensina e como se ensina e só é possível quando se efetiva um
elo entre o professor e os alunos. Ao chegar ao final do primeiro ano de
docência e ouvir dos estudantes “Eu gostaria que você fosse minha professora
novamente no próximo ano” ou “Eu consegui ver coisas diferentes a partir do
que a senhora falou para nós”, mesmo consciente de que ainda temos muito a
melhorar, é uma prova de que bons resultados estão sendo construídos e que
os estudantes têm efetivamente inspirado práticas que estão contribuindo com
sua vivência de algum modo e que outrora estava pautada apenas na
“transmissão” de conteúdos técnicos pautados em “teorias bonitas”.
Com base nas experiências vividas, percebemos que o tornar-se
professor é muito mais complexo que cursar uma licenciatura e ser habilitado
por um diploma. Tornar-se professor é compreender o seu papel social na vida
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de cada aluno que passa pelo seu caminho, sabendo que o professor não é um
“salvador”, não tem a obrigação de resolver os problemas estruturais existentes
na escola pública brasileira ou o pensamento mercadológico de escolas mais
voltadas ao modelo de “qualidade de ensino” em voga, bem como que a
eficácia das metodologias de ensino não depende apenas de sua qualidade
técnica ou de sua formação inicial, mas do contexto que colabora ou dificulta
determinadas práticas pedagógicas.
A (auto)formação é assim, antes de tudo uma (auto)mudança,
consciente, na maneira de viver o território da escola e de tomar decisões com
as pessoas que nele convivem, tornando possível a educação vivenciada por
todos e efetivada pela automediação. Mészáros (2002) defende que a
automediação do processo educativo conduziria a uma vida determinada pelas
necessidades humanas efetivas e não pelas necessidades fetichizadas e
artificiais criadas no âmbito do capital, cada vez mais dominante no século XX
e XXI.
Ensinar na complexidade das relações do século XXI é ter consciência
que é preciso dedicar-se ao máximo pelo ensino de qualidade, mas ao mesmo
tempo ter claro que nem toda a aula será magnifica e nem todo o aluno está
disposto a viajar pelo mundo do conhecimento como pregam muitas teorias
idealizadas que estudamos e tonamos como verdadeiras antes de nos
tornarmos professores. Contudo, ainda há esperança! É possível ensinar! É
possível aprender! É possível trocar conhecimentos e construir pequenas e
sólidas bases linguísticas ou geográficas que auxiliarão nossos alunos a serem
melhores e mais curiosos do que quando chegaram a nossa sala de aula pela
primeira vez.
Há uma tendência histórica a se reduzir o ensino de qualquer área de
conhecimentoà transmissão de conceitos e normas estruturais no âmbito do
capital para servir à reprodução, cada vez mais eficaz, do sistema econômico,
como abordado por Mészáros (2002). Nas escolas isso se reflete de maneira
que as possibilidades de atuação tornam-se cada vez mais engessadas para
os profissionais e o conhecimento movimentado nestas situações é cada vez
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maisabstrato aos alunos. Nas realidades especificas em que atuamos, esta
dinâmica é bastante visível. O movimento fundamental para fazer-se docente
sem recair na alienação dos alunos se organiza em duas atividades muito
simples: observar e refletir. Assim, antes de planejar quaisquer atividades cabe
ao

professor

observar

como

os

alunos

organizam

suas

práticas

comunicacionais e quais elementos do seu cotidiano possuem relevância para
a temática, podendo ser utilizados como possibilidade de troca entre os
universos da disciplina e dos alunos.
Concentrar seus esforços nareflexão acerca das singularidades próprias
da organização de situações educativas que se orientem pela aproximação
entre o ensino de conteúdos e a realidade dos alunos identificados com os
modos de vida periféricos, pois cada situação educativa é única e o
conhecimento acadêmico nem sempre dá conta das exigências do cotidiano
escolar.

São

brigas

familiares,

dificuldades

econômicas,

déficits

de

aprendizagem. O que faz a diferença são os momentos dedicados a conhecer
a natureza destes problemas, a criatividade na resolução de conflitos e a
resiliência de a cada dia prosseguir, encarando cada experiência educativa
como única. Não que a abordagem dos conteúdos não seja o foco do ensino,
mas há situações que não podem ser negligenciadas.

A intencionalidade

docente é sempre educativa independente da situação, o que varia são as
ferramentas a que se recorre.
CONCLUSÃO
O processo de se constituir docente em realidades diferentes das ideais
sobre as quais são formadas expectativas durante os processos de formação
oficiais requer cuidado para que não se culpe o professor, nem aos alunos.
Muitas das dificuldades enfrentadas no espaço escolar são sociais, estruturais,
geográficas. Assim, é preciso conhecer as peculiaridades de cada território
escolar e saber que a função docente é antes de tudo mediar os processos
educativos independentes de quais sejam as condições e situações que se
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apresentem, respeitando sempre as possibilidades de seus alunos, as suas e
as da escola em que atua.
Portanto, em termos gerais, é possível inferir que o processo de (auto)
formação de professores somente se concretiza na prática; somente nos
tornamos educadores na vivência da sala de aula, na reflexão e na constante
transformação frente aos cotidianos que surgem diariamente no território
escolar. A partir das considerações aqui tecidas, concluímos que para tornar-se
professor é necessário vivenciar o espaço escolar buscando constantemente
repensar os desafios enfrentados, aprendendo com as novas situações que
surgem e concretizam a prática docente.
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RESUMO
A proposta deste texto é desenvolver algumas ideias concernentes à questão da formação de
professores, e o avanço das Tecnologias da Informação e da Comunicação, bem como as
ressonâncias que este novo cenário traz para a sala de aula, a vida do professor, a
comunidade escolar como um todo. Discutem-se aqui a importância da formação continuada, e
a necessidade do professor estar repensando suas práticas pedagógicas, pois as tecnologias
estão presentes no cenário educacional e por sua vez redesenhando o sistema de ensino por
parte do professor, desde a sua formação inicial dentro da academia até o seu enfrentamento
com o jovem contemporâneo que lhe apresenta os aportes tecnológicos em sala de aula. A
partir disso, buscamos pensar o ensino de filosofia e as novas demandas trazidas pelas
Tecnologias da Informação e da Comunicaçãopara a escola básica, destacando e
problematizando os Programasdesenvolvidos pelo Ministério da Educação que trazem a
questão da formação do professor, bem como, a preocupação com a chegada das tecnologias
no ambiente escolar, destacando possibilidades e problemas de pensar o ensino de filosofia
permeado pelo uso das tecnologias na aula, de como ensinar e desenvolver uma aula tecendo
os conteúdos filosóficos e não filosóficos com as tecnologias, com as mídias.
Palavras chave: Ensino de Filosofia. TICS. Formação de Professores.

INTRODUÇÃO
O

campo

da

educação

tem

passado

por

inúmeras

reformas

educacionais, seja do ponto de vista da gestão pública, da organização e dos
novos modelos de ensino e aprendizagem. Uma marca que esta atrelada a
esse cenário, se insere no campo das Tecnologias da Informação e da
Comunicação(TICS), as quais veem adentrando o espaço escolar, e
proporcionando uma nova (Re) configuração deste ambiente.
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Considera-se, portanto, que compreender os contornos que as
Tecnologias da Informação e da Comunicação passam a assumir, demanda
um esforço por parte dos gestores das instituições de ensino, e também dos
professores que atuam nos mais variados níveis da educação escolar. Tendo
em vista tal premissa, compreendemos que uma reflexão mais apurada sobre
este campo do conhecimento demanda que nos voltemos para o exame do
lugar que estas novas tecnologias assumem na formação de professores, e
quais ressonâncias se tem por parte destes agentes que rotinizam a
construção do conhecimento.
Para tanto, buscamos pensar aqui, a formação dos professores de
filosofia, bem como o seu ensino permeado pelos aparatos tecnológicos. Pois
cada vez mais as mídias e as tecnologias vêm produzindo um cenário
competitivo com a escola, sobretudo, quando compreendemos que a
“transmissão cultural proposta pelas mídias é muito mais forte que a
transmissão cultural da escola” (KRAWCZYK, 2014, p. 18). Neste sentido, nos
perguntamos como ensinar filosofia para uma juventude que cada vez mais
adere aos aparatos tecnológicos que estão presentes na sociedade e em
consequência na sala de aula?
Este é um questionamento complexo tendo em vista que, vivemos em
uma sociedade com jovens contemporâneos cada vez mais atraídos pelas
Tecnologias da Informação e da Comunicação. Já no que diz respeito à escola,
esta ainda precisa sair da modernidade, levando em consideração que o seu
público se insere em um contexto contemporâneo. Tal problemática traz
implicações

concernentes

à

prática

pedagógica

dos

professores,

a

metodologias de ensino, e a formação continuada. Tríade esta que precisa ser
pensada e problematizada pelos agentes que se ocupam em trabalhar com a
educação.
Nesse sentido, o professor em sala de aula precisa estar aberto a uma
nova abordagem metodológica, ou até mesmo trazer este novo contexto para a
sala aula, levando em consideração as potencialidades que a filosofia oferece
para pensarmos este novo contexto contemporâneo entremeado pelas

tecnologias da informação e da comunicação. Pensamos que uma aula de
filosofia, precisa ser viva, precisa ser dialogada e conectada com a realidade,
levando em consideração o contexto social, político e econômico da sociedade
envolvente, a qual professores e alunos fazem parte.
Sendo a aula de filosofia um espaço de criação de conceitos e
subjetividades, este é o momento do professor convidar seus alunos a pensar
com ele as diversas potencialidades e contradições que envolvem as
Tecnologias da Informação e da Comunicação. Pois os jovens têm muito a
dizer sobre esta nova realidade, a qual na maioria das vezes, esta muito mais
próxima deles do que do professor. Para, além disso, não podemos deixar de
mencionar neste contexto, as instâncias formadoras de professores, sendo que
na formação do professor esta discussão precisa estar inserida.
O que os cursos de formação de professores estão proporcionando aos
futuros profissionais da educação em relação às novas tecnologias? Esta
discussão aparece nos cursos e ou disciplinas? Pensamos que desde a
formação inicial do professor tais questões precisam estar colocadas, uma vez
que no âmbito da prática na escola esta demanda é recorrente. É notória a
presença das tecnologias no cenário escolar e nas relações tecidas pelos
jovens, agora é preciso estabelecer uma orientação para a formação
continuada dos professores, e a interatividade das tecnologias com as práticas
escolares na aula de filosofia.
Assim, os professores de Filosofia necessitam estar capacitados
metodologicamente, no campo dos conhecimentos da disciplina e para o uso
das TIC.Os educadores precisam mergulhar no universo da cultura digital para
compreender as singularidades do mundo dos jovens, lugar do qual pode surgir
novas possibilidades no âmbito da produção da filosofia/filosofar. Como diz
Lévy (1993, p.7):
Novas maneiras de pensar e de conviver estão sendo elaboradas no
mundo das telecomunicações e da informática. As relações entre os
homens, o trabalho, a própria inteligência dependem, na verdade, da
metamorfose incessante de dispositivos informacionais de todos os
tipos. Escrita, leitura, audição, criação, aprendizagem são capturados
por uma informática cada vez mais avançada. Não se pode mais

conceber a pesquisa científica sem uma aparelhagem complexa que
redistribui as antigas divisões entre experiência e teoria. Emerge,
neste final do século XX, um conhecimento por simulação que os
epistemologistas ainda não inventariam.

Para o autor, as TIC na atualidade se constituem como instrumentos
necessários à formação continuada dos professores. Nessa perspectiva,
Lévysalienta a preocupação em apontar que as tecnologias são uma realidade
presente, nas atividades cotidianas de cada sujeito social e cultural. Porém,
indaga que não há estudos aprofundados, que possibilitam um entendimento
maior sobre as implicações filosóficas, culturais dessas tecnologias e seus
vínculos com a subjetividade do homem contemporâneo. Conforme Masseto
(2003, p.13) “o desenvolvimento tecnológico afeta dois aspectos que são o
coração da própria universidade: a produção e divulgação do conhecimento e a
revisão das carreiras profissionais”.
Por fim, considerando os limites deste trabalho, nos propomos pensar
aqui as Tecnologias da Informação e da Comunicação no contexto da
formação de professores. Além disso, busca-se trazer as Políticas Públicas
para a formação de professores, e por último nos debruçamos a pensar as
TICS no ensino de filosofia.
AS

TIC

E

AS

POLÍTICAS

PÚBLICAS

PARA

FORMAÇÃO

DE

PROFESSORES
Inicialmente temos como objetivo problematizar e refletir sobre as
Tecnologias da Informação e Comunicação nas Políticas Públicas voltadas
para a Formação de Professores. Parte-se aqui das questões da formação
inicial até a necessidade da formação continuada. Pois o professor no processo
de ensino-aprendizagem do aluno desempenha um papel importante, o qual diz
respeito a processos que busquem incentivar, aproximar, e convidar o aluno a
pensare a interagir nesse momento de troca de experiências.
Não sendo o professor, o detentor máximo de todo conhecimento,
precisamos levar em consideração que a internet assim como a ferramenta
“Google” pode vir a contribuir de forma significativa no que se refere à busca

pelo conhecimento e a informação. Por outro lado, é preciso estar atento ao
utilizar a ferramenta para fins educacionais, uma vez que o aluno poderá obter
diversas informações provenientes de várias fontes, as quais por sua vez,
podem não ser confiáveis.
É diante deste cenário, que entra em cena o papel do professor como
mediador ao auxiliar os alunos a realizar pesquisas na internet. Cabe a ele
alerta-los, fazendo uma reflexão crítica de tudo àquilo que esta no domínio
público da rede. Além disso, é preciso compreender que as novas modalidades
de informação e de comunicação presentes hoje na web, segundo
KRAWCZYK(2014, p.18) “produzem linguagens, conhecimentos, modos de
vida, valores etc., que desafiam a escola tanto em sua função de transmitir
conhecimentos quanto em seu caráter socializador”. As Tecnologias da
Informação e da Comunicação vem promovendo uma ressignificação do
conceito de conhecimento e informação. Assim sendo, é importante
compreendermos que:
O desafio da escola é proporcionar aos jovens ferramentas que os
desloquem do lugar de espectadores passivos e lhes permitam
interagir e decodificar, de forma crítica, esses novos códigos culturais
apresentados pelos meios audiovisuais e eletrônicos; compreender
os interesses em jogo, os propósitos implícitos etc. É uma mudança
radical do projeto cultural da escola (BARBERO, 2002; TIRAMONTI,
2005 ApudKRAWCZYK, 2014).

As novas tecnologias estão redesenhando as práticas e metodologias
educacionais, ao estabelecer e possibilitar correlações com as atividades
didático-pedagógicas, em vista desta configuração cria-se novos discursos
sobre a formação de professores, no que se refere à capacitação profissional
no universo da docência. Para tanto,busca-se constituir habilidades e
competências na área das tecnologias/programação de dados, criação de
aplicativos, circulação em programas e plataformas on-line. Assim, o mundo
virtual torna-se um lugar de informação/comunicação e cultura, constituindo-se
em um campo fértil de produção do conhecimento.
Fato, que requer organizar o mundo da aprendizagem, bem como
lecionar em sala de aula, fazendo uso das novas Tecnologias da Informação e

da Comunicação como uma ferramenta de auxilio para a aula, e não como
substituição do professor por uma máquina. Deste modo, concordamos
comPretto(2006,

p.

14)

quando

este

autor

nos

chama

atenção

paranecessidade de se pensar em Políticas Públicas que exigem a efetiva
participação dos estudantes das instituições de ensino superior “nos programas
que adotem as tecnologias para a sua formação, já que serão eles os futuros
professores dos sistemas educacionais”.
No universo das práticas de ensino em sala de aula, pensamos na figura
do professor de filosofia, o qual precisa redesenhar suas práticas didáticopedagógicas em vista da influência das tecnologias no campo da educação.
Deste modo é preciso considerar a formação deste professor aonde para
BECHER (2014, p. 51):
A formação do professor de filosofia, na maioria dos casos, se dá
com o foco nos conteúdos filosóficos propedêuticos, ou seja, nos
conteúdos, que dizem respeito à história da filosofia e às obras que
trazem o pensamentodos filósofos. Em contrapartida, são muito
poucas as disciplinas que tratam especificamente sobre as questões
didático-pedagógicas, do manejo da sala de aula, do relacionamento
professor-aluno e sobre como fazer as conexões entre os conteúdos
filosóficos e a realidade do aluno e da escola. Tais fatores causam
uma grande defasagem entre o que se aprende na universidade e o
que se vivencia no contexto da escola básica.

Para tanto, buscamos destacar algumas iniciativas em termos de
Políticas Públicas, as quais vêm avançando e trazendo um novo cenário tanto
para a escola básica quanto para os cursos de licenciatura. Na configuração
atual, os programas desenvolvidos pelo MEC voltado para a formação de
professores são:
1ºO Programa de Formação Inicial e Continuada(presencial e a
distância), de professores para educação básica (PARFOR) –Tem por o
objetivooferecer graduação aos professores da Educação Básica já atuantes
na rede pública medianteparcerias entre o Governo Federal e a Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Nesse Programa
estão habilitados participar os professores e intérpretes de Libras que não
tenham formação universitária ou a possuam em área diferente daquela em

que atuam. De Acordo com o Ministério da Educação (MEC), oParfor, na
modalidade presencial é um Programa emergencial instituído para atender o
disposto no artigo 11, inciso III do Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009 e
implantado em regime de colaboração entre a Capes, os estados, municípios o
Distrito Federal e as Instituições de Educação Superior – IES.O Programa
fomenta a oferta de turmas especiais em cursos de Licenciatura, Segunda
licenciatura e Formação pedagógica.
2ª O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) atua dentro das licenciaturas na formação inicial do professor - oferece bolsas
de iniciação à docência aos estudantes de cursos de licenciatura que
desenvolvam atividades pedagógicas em escolas da rede pública de educação
básica; a coordenadores institucionais que articulem e implementem o
programa em universidades; a coordenadores de área envolvidos na
orientação aos bolsistas e, ainda, a professores de escolas públicas
responsáveis pela supervisão dos licenciandos.
3ª Universidade Aberta do Brasil, que tem por objetivos: “oferecer cursos
de licenciatura e de formação inicial e continuada de professores de educação
básica” além de “fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade
de educação adistância, bem como a pesquisa e metodologias inovadoras de
ensino superior apoiadas em tecnologias de informação e comunicação”;
4ªPrograma ´Portal do Professor’ constitui-se de um espaço que
possibilita a troca de experiências entre os professores da rede de ensino
fundamental e médio, mediante o ambiente virtual os professores tem acesso a
recursos educacionais, possibilitando assim sugestões de aulas, novos
recursos didáticos, etc.
5ª Programa Nacional de Formação Continuada em Tecnologia
Educacional – Proinfo Integrado, (MEC) - “programa de formação voltada para
o uso didático-pedagógico das Tecnologias da Informação e Comunicação
(TIC) no cotidiano escolar, articulado à distribuição dos equipamentos
tecnológicos nas escolas e à oferta de conteúdos e recursos multimídia e

digitais oferecidos pelo Portal do Professor, pela TV Escola e DVD Escola, pelo
Domínio Público e pelo Banco Internacional de Objetos Educacionais”.
6ªPrograma Banda Larga nas Escolas com o objetivo de “.universalizar e
democratizar o acesso à informação e inclusão digital de professores e
alunos.”;
7ª Programa um Computador por aluno (PROUCA), segundo o Fundo
Nacional de desenvolvimento da Educação, o PROUCA foi Instituído pela Lei
nº 12.249, de 14 de junho de 2010, e têm por objetivo promover a inclusão
digital pedagógica e o desenvolvimento dos processos de ensino e
aprendizagem de alunos e professores das escolas públicas brasileiras,
mediante a utilização de computadores portáteis denominados laptops
educacionais.
Uma ação desenvolvida pelo Programa Proinfo Integrado,foi à
distribuição dos Tablets no ensino Público em 2013, promovendo assim no
âmbito da formação dos professores, um paradoxo, ou seja, como planejar e
recorrer a tal ferramenta tecnológica, como um recurso didático-pedagógico
para o planejamento e execução das aulas? Essa ação denota preocupação
em relação à qualidade do ensino e a formação continuada aos educadores.
A partir de vivências presenciadas e relatadas por professores, percebeseque os Tablets distribuídos pelo Governo não estão sendo usados, devido a
alguns motivos: 1º: Poucas horas de formação acerca de como usar essa
ferramenta; 2º: Infraestrutura da escola em geral, isto é, acesso a rede de
internet, que não funciona ou não têm; 3º: Aparelhos com problemas técnicos;
4º: Resistência ao uso, preferindo continuar na mesma metodologia; entre
outros. Isso se relaciona com as colocações de LAGARTO (2013, p. 135).
Os professores, de um modo geral, consideram ter competências TIC
suficientes para a sua prática pedagógica. No entanto, quando
confrontados com as razões porque as não utilizam na sala de aula,
como suporte de aprendizagens, referem a não existência de
equipamentos adequados (Paiva, 2002) ou a sua falta de formação
(Paiva, 2002 e GEPE, 2007).

As Políticas para inserção das Tecnologias da Informação e da
Comunicação permitem identificar que as tecnologias estão presentes nos
segmentos sociais contemporâneos, desse modo, a escola necessita avaliar
essa condição, uma vez que, ela é o ambiente de diálogo e de formação social.
De acordo com Lévy (2007 SP.):
Há uma mudança na própria forma de percebermos o tempo e os
espaços decorrentes das subjetivações e significações humanas;
estamos submetidos a novas formas de buscar informações, construir
conhecimento e nos relacionar, estando conectados em rede. E a
escola precisa conectar-se a essa rede para que não se torne
obsoleta, não se distancie da realidade e da estrutura que
caracterizam a sociedade contemporânea.

A instituição escolar necessita inserir-se no universo de discussões e
processos ocorridos fora dos muros da escola, para não continuar sendo
caracterizada como uma escola do século XIX com alunos do século XXI. Para
tanto, um possível ponto de partida é reconhecer o aluno como sujeito do
processo de ensino-aprendizagem, o qual tece novos conhecimentos e
estabelece novas relações interligadas as suas ações nas redes sociais, e no
mundo online.
PENSANDO AS TIC NO ENSINO DE FILOSOFIA
O ensino de filosofia em sua busca por um espaço dentro da escola
passou por dificuldades e ainda enfrenta algumas. Isto é, a carga horária para
lecionar a disciplina de filosofia é mínima, em muitos casos, conta apenas com
uma hora-semanal. Além disso, muitas vezes a disciplina de filosofia não é
lecionada por um professor com formação específica, o que de certa forma
acaba terceirizando o ensino, tornando as aulas maçantes, e à filosofia é
delegado o papel demais, uma disciplina a ter que se estudar sem o mínimo de
conexão com as necessidades e realidades dos alunos.
Entre os enfrentamentos, ainda destaca-se, um cronograma de
conteúdos estabelecidos pelo governo, a ser desenvolvido pelo professor em
sala de aula, em vista, de provas para ingresso no ensino superior, como por
exemplo, Enem, Vestibular e outras. Com a presença das Tecnologias da
Informação e da Comunicação, surge a pergunta: Como ensinar filosofia no

contexto de inserção das Tecnologias na vida dos jovens?Ao pensarmos a
filosofia como um problema propriamente filosófico, em que pode contribuir e
promover o debate sobre os acontecimentos da realidade, por outro lado pode
gerar estranhamento por parte daqueles que ainda não tiveram a oportunidade
decontato formal com a mesma. Sendo assim, é muito comum ouvirmos, mas
para que serve a filosofia? Qual a sua importância? Por que ensiná-la?
Esses são alguns questionamentos que todo professor de filosofia já se
deparou em sala de aula. Para tanto, pensamos ser importante que o professor
deixe muito claro para seus alunos a sua concepção de filosofia, esclarecendo
e tirando dúvidas que possam surgir a partir daí. Diante deste cenário,
pensamos que o ensino de filosofia comporta uma tríade de indagações, “o que
ensinar”, “como ensinar” e “para que ensinar”, e remetemos estas perguntas
dentro do contexto da presença e da influência das Tecnologias da Informação
e da Comunicação, na escola, e por sua vez, na vida dos jovens.
No contexto de como ensinar filosofia, percebemos que a metodologia
usada pelo professor, com o tempo precisou ser reformulada, as práticas
didáticas precisam estar interligadas ao uso de atrativos em sala de aula,
neste, caso pode ser o uso dos aportes tecnológicos como auxílio para o
planejamento e a execução das aulas.
O ensino de filosofia requer toda uma preparação desde a escolha do
tema, do texto, da abordagem metodológica. Para tanto, em muitos casos
pensamos ser importante fazer um diagnostico da turma, conhecer os alunos,
para assim realizar uma organização e planejamento das aulas em vista de
sensibilizar os alunos, de convidá-los a pensar sobre a filosofia e seus
problemas/conceitos. De acordo com Gallo&Kohan (2000, p. 118):
O ensino da filosofia supõe um compromisso com a vida, para que se
possa recuperar, em um mundo por demais pragmático, o que os
gregos chamavam de capacidade de admirar-se, ou seja, dos
espantos diante do óbvio, do corriqueiro, das certezas sedimentadas.
O conteúdo dessa tarefa varia conforme o tempo e lugar, e só para
dar um exemplo, hoje em dia temos sido seduzidos pelo poder dos
tecnocratas, pelo saber dos especialistas. Cabe á filosofia investigar o
alcance e os limites do Conhecimento e do agir humano,
desmistificando algumas ilusões desse final de milênio, qual sejam os

ambíguos benefícios do progresso ou a predominância do “discurso
competente”.

E, ainda sobre Ensino de Filosofia, Marcondes (2004, p. 64):
O grande desafio para o ensino da filosofia consiste em motivar
aquele que ainda possui qualquer conhecimento do pensamento
filosófico ou sequer sabe para que serve a filosofia, a desenvolver o
interesse por este pensamentoa compreender sua relevância e a vir a
elaborar suas próprias questões.

Como desenvolver isso, no contexto das Tecnologias da Informação e
da Comunicação?O ensino de filosofia em sala de aula, em um espaço curto
de tempo, resume-se muitas vezes, na leitura de pequenos fragmentos textuais
e na explicação do professor mediante aula expositiva, com o uso de recursos
como quadro, giz, e texto, que por sua vez, são considerados aportes
tecnológicos, esse procedimento de aula também acontece, mas a questão é o
que difere no ensino com a presença das novas tecnologias, tais como a lousa
digital, o tablete, o computador por aluno. O ensino de filosofia deve
proporcionar aos jovens habilidades de compreensão, escrita, leitura e
juntamente o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo, e uma melhor
análise e interpretação do meio social.
A presença das tecnologias na escola trazem demandas não somente
no sentido de sua estrutura física, mas também trazem novas demandas na
questão da preparação reflexiva e de planejamento da didática do professor de
filosofia, que hoje sente a necessidade de buscar qualificação para o uso das
tecnologias em sala de aula.
Uma das questões que se faz presente é: como sensibilizar os alunos,
em vista de aprender filosofia/filosofar? As tecnologias encontram-se presente
na vida das pessoas desde muito cedo, como por exemplo, crianças de faixa
etária entre cinco e dez anos, levam para a sala de aula, celulares de última
geração. Esta é uma realidade que esta colocada e que o professor precisa
enfrentar. Além disso, é preciso levar em consideração que as tecnologias
fazem parte do capital simbólico e cultural da juventude. Assim é necessário
tomar precauções desde á base escolar, para que o uso destes aparelhos

ocorra de forma responsável e constitua-se na medida do possível em uma
ferramenta pedagógica. Como diz Albano & Guedes (2008, p.45):
A implantação e utilização das TICs (tecnologia da informação e
comunicação) não é nova, muito menos passageira, veio para ficar. E
mais, essas tecnologias estão mudando fortemente a nossa
sociedade, gerando uma nova geração do que chamamos de “nativos
digitais”, no caso das crianças nascidas na era digital.

No desenvolvimento de pensar o ensino de filosofia no contexto das
Tecnologias da Informação e da Comunicação, precisamos pensar como
empregá-las? Quais usar? De que forma?

A escola possui estrutura

tecnológica? A aula de filosofia encontrava-se vinculada, muitas vezes, ao
processo de ensino e aprendizagem de conteúdos, por meio de exposições
voltadas à leitura do texto escrito. Neste caso, o professor exerce sua prática
docente, agregada à conversa direta com os jovens, pois a filosofia implica o
“ato de dialogar”.
Assim, dentro desse universo de possibilidades de trabalhar conteúdos,
temas e questionamentos filosóficos, o professor volta sua didática para
desenvolver junto ao aprendiz, a problematização contextual por meio da arte
de perguntar, do pensar crítico/criatividade, constituindo junto espaços/tempos
de autonomia, reflexão e escrita.
No contexto explicativo sobre a abordagem de uma aula de filosofia,
percebe-se que as práticas didáticas, embora versem sobre os conteúdos,
temas não/filosóficos e problemas conjunturais; prevalece ainda, em grande
medida as exposições orais. A partir dessa postura didática, o professor, ao
tecer suas considerações sobre os possíveis vínculos do saber filosófico com
as outras áreas do conhecimento, faz o uso frequente da fala para explicar os
conteúdos e, por vezes, utiliza-se de recursos mais antigos que compõem a
estrutura da escola: o quadro negro e o giz.
O professor faz da aula de Filosofia,um espaço de troca de saberes, a
partir de uma prática dialógica, na qual o movimento do espírito humano se
faça presente, por meio do pensar crítico/criativo, do questionamento e da
compreensão. Onde o ato de interpretar e analisar os textos filosóficos se

constitua como um tecido pela fluência da vida, que embora remonte ao
passado da Filosofia Clássica, este se apresente como atividade humana
elaborada por um modo de cultura que debruçou seus sentidos sobre uma
forma de pensar a existência no interior de um processo histórico/vivido.
Também, o texto não/filosófico é de suma importância na interlocução da
filosofia com outras áreas do saber, enquanto uma ação inerente à construção
subjetiva de si, frente à vida, as práticas políticas, a moral e a estética.
Por

conseguinte,

no

preparo

de

uma

aula

podem-se

utilizar

metodologias diversificadas, isto de acordo com as expectativas e a formação
do professor, ou seja, as aulas podem ser fundamentadas com base na história
da filosofia de maneira expositiva/dialogada, ou assumir uma configuração
diferenciada pelo uso de jogos teatrais, recursos multimídias e demais
ferramentas didáticas. Nos dois casos, é necessário, constituir espaços de
interação e troca de saberes entre o professor e o aluno, de forma que não
exista a prescrição de como uma aula deva ser organizada no plano de ensino,
para que constitua junto ao aprendiz a reflexão, cujo movimento demanda, por
sua vez, a autonomia do próprio pensar/filosofar.
Contudo, as práticas didáticas construídas pelos professores de filosofia
são ancoradas, na maioria das vezes, nos fundamentos conceituais e, por fim,
na discussão de fragmentos retirados dos textos clássicos, isto se deve em
parte ao pouco tempo destinado ao ensino deste componente curricular.
Situação que, por vezes, impossibilita um aprofundamento dos campos
discursivos apresentado pelo dizer do autor e, tampouco proporciona a leitura
de uma obra completa ou dos artigos necessários, a aprendizagem da
filosofia/filosofar.
Mesmo frente a esta limitação, colocada pela escassez do tempo,
entende-se que uma aula de filosofia demanda a realização da leitura e o
desenvolvimento da escrita, realizada por meio da elaboração de redações,
resumos

e

outras

sentidos/significações.

formas

de

expressão

e

comunicação

de

Portanto, é imprescindível que o professor procure acompanhar o
movimento dos jovens e suas formas de expressão no contexto das
tecnologias, utilizando-as também como ferramenta de aprendizagem, em sala
de aula. Mas ainda é necessário frente a este desafio realizar vínculos com as
articulações, desejos e movimentos dos jovens aprendizes, para que eles
sejam tocados pela Filosofia, transformando a aula em um espaço criativo
voltada à produção do conhecimento, e reflexão com tudo aquilo que diz
respeito ao ser humano e ao seu agir na sociedade contemporânea.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A implantação e uso dos aparelhos tecnológicos na escola comportam
um aparato de gestão escolar, como de formação do professor, pois nos
momentos em que se cogitam possibilidades de se ensinar filosofia recorrendose aos recursos virtuais, precisa-se saber quais as condições da instituição de
ensino, dos estudantes, e do próprio professor, pois nesse contexto
globalizado, é necessário preparo e familiarização com o mundo das
tecnologias.
As novas tecnologias implantadas no mercado de consumo transformam
a forma de pensar e agir dos jovens, estas se encontram presentes em ambos
os ambientes de ensino, ou seja, nas escolas e nas universidades, por meio do
uso de celulares, Mp3, tablets, notbooks e outros. Pois, a presença dessas
tecnologias nesse momento é uma necessidade no decorrer do ensino, do
ponto de vista que elas propiciam uma melhoria ao acesso do estudo.
Esses recursos ajudam os estudantes a buscar no mundo on-line muitas
respostas e informações. Podemos ver que a tecnologia já é de conhecimento
e acesso fácil aos jovens, cabe agora aos professores recém-formados e os
que se encontramna academia por algum tempo, procurar meios de interagir e
progredir com a educação a partir de uma inter-relação com o mundo
tecnológico.
Compreende-se que sua aplicação dentro das escolas só veio a agregar
novas formas de se criar e pensar o ensino. Pois a ideia não é substituir o

professor, e sim unir às Tecnologias da Informação e da Comunicação as
práticas pedagógicas dos professores, visando com isso uma melhoria no
ensino. Em síntese, não meramente o ensino de filosofia deve pensar a
problemática e os possíveis pontos positivos e negativos que a utilização dos
recursos tecnológicos e midiáticos, pode proporcionar de uma maneira geral
para a descoberta da personalidade do jovem estudante, como também as
demais disciplinas integrantes ao ensino.
A sociedade passa por um momento em que as tecnologias e a
globalização estão num processo de crescimento acelerado. Os alunos passam
mais tempo conectados a internet do que em um contexto de troca e partilha de
informações, brincadeiras, momentos de lazer e estudo com seus amigos e
familiares, portanto, está plantada esse esfera tecnológica , que cada vez irá se
fazer mais atuante em nossas vidas.
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RESUMO
A investigação realizada foi um estudo bibliográfico, baseado nos resultados dos
levantamentos de teses e de dissertações publicados em periódicos da área de Educação
referente os temas geradores formação pedagógica, Ensino Superior e Ciências Contábeis,
integrantes ao projeto de Mestrado do PPGEdu – URI/FW. A pesquisa está baseada no
número de produções discentes de mestrados e doutorados encontrados no banco de teses e
dissertações do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia/IBICT, no período
entre 2006 e 2016, objetivando embasar o Estado do Conhecimento com as palavras-chave
elencadas. O trabalho procura analisar demais pontos inerentes que já foram pesquisados de
estudo e o âmbito de destaque que estes obtiveram em diferentes locais e tempos. Quanto à
sistemática utilizada, o filtro aos temas centrais foram colocados no local de busca avançada e
depois separados em teses e dissertações. Foram encontrados poucos trabalhos sobre
formação pedagógica e uma enorme quantidade referente ensino superior, por isso
especificamos este e o número foi incrivelmente baixo, com isso evidenciamos a
particularidade de ensino superior de Ciências Contábeis, da mesma forma que o próprio
descritor Ciências Contábeis. Destacamos, que encontramos pouquíssimos trabalhos voltados
a Formação Pedagógica do professor de Ciências Contábeis, o que apenas nos encoraja mais
em nosso projeto.
Palavras-chave: Formação Pedagógica. Ensino Superior. Ciências Contábeis.
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O trabalho realizado é parte integrante das pesquisas de Mestrado
desenvolvidas no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade
Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - URI - Campus de Frederico
Westphalen. Para o desenvolvimento dessa parte do trabalho, foram
selecionadas três palavras-chave, sendo: formação pedagógica, Ensino
Superior e Ciências Contábeis, pelo fato de possuírem o foco principal de
nosso tema de investigação.
O entendimento desse campo de estudo, em especial, relacionado a
área de Ciências Contábeis, exigiu que pesquisássemos e buscássemos
compreender como a área de Ciências Contábeis entende a perspectiva da
formação Pedagógica docente para atuação no Ensino Superior. Para tanto,
dos sites pesquisados, para este trabalho optamos pela busca no IBCIT.
Foram encontradas, ordenadas e examinadas Dissertações de Mestrado
(DM) e Teses de Doutorado (TD) das universidades brasileiras nos mais
diversos contextos, coletadas na biblioteca digital do Instituto Brasileiro de
Informação

em

Ciência

e

Tecnologia/IBICT

em

(http://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Advanced), referente ao período de 2006 a
2016.
Na lógica de nossos questionamentos Leite contribui fortalecendo
nossas inquietações quando diz que:
A universidade é reconhecida como um lugar, por excelência, de
formalização de saberes profissionais, inclusive é lugar de formação
profissional de docentes dos ensinos básico e secundário. No
entanto, esta instituição de formação aceita, no seu interior, a
condição não profissional da docência universitária ao exigir, para o
seu exercício, apenas saberes específicos do campo disciplinar.
(LEITE, 2010, p.33).

Corroborando neste sentido Mantovani (2015, p.51) elucida sobre que:
“o professor bacharel, não tem exigência de nenhum tipo de formação
pedagógico-didática a não ser aquelas poucas disciplinas que são oferecidas
nos cursos de pós-graduação e, por vezes, não cursadas por muitos.”
Neste sentido, coletamos 1.417 trabalhos, sendo 1.096 Dissertações de
Mestrado e 321 Teses de Doutorado. Após constatar que alguns trabalhos não
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seriam tão relevantes ao nosso estudo especificamos um dos descritores para
melhor adequação.
Com isso, realizamos a pesquisa quanto ao mapeamento dos trabalhos,
identificação, ordenação e posterior análise, visando embasar o estado do
conhecimento sobre os descritores, formação pedagógica, ensino superior
(ensino superior de Ciências Contábeis) e Ciências Contábeis.
Na coleta de dados acessamos o acervo da Biblioteca Digital Brasileira
de

Teses

e

Dissertações

(BDTD)

em

http://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Advanced,

seu

endereço

selecionando-se

eletrônico

por

busca

avançada.
Elencamos as palavras-chave formação pedagógica do professor (entre
aspas e busca em todos os campos), Ensino Superior (também entre aspas,
porém com a busca por título) e Ciências Contábeis (novamente entre aspas e
com a busca por título), descritores estes que são o foco de nosso projeto de
dissertação

de

Mestrado.

Aplicamos

filtros

em

cada

tema

gerador,

primeiramente digitamos palavra-chave no campo de busca; posteriormente,
aprimorou-se a busca, optando-se por todos os campos ou título; idioma:
português;

grau:

dissertações

e

teses;

e

período:

2006

a

2016,

respectivamente.
Na procura por panorama geral, porém através de uma busca minuciosa
de cada descritor, consideramos estruturar em três elementos para melhor
identificação, sendo: global por tema; tema; e tema e região.
Ao iniciarmos a análise dos dados, trazemos alguns gráficos que deram
base para a pesquisa quantitativa sobre os trabalhos que foram coletados e os
resultados que obtivemos.
ANÁLISE DOS TRABALHOS COLETADOS
Podemos observar na figura 01, a enorme quantidade de trabalhos
encontrados

com

significativamente

o

descritor

quanto

ao

Ensino

Superior,

descritor

Ciências

este

número

Contábeis

e

diminui
diminui

drasticamente no que se refere ao descritor formação pedagógica, o que torna
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mais evidente e reforça a ideia sobre a pequena intenção da escrita quanto a
formação pedagógica.
Na figura 01 temos uma visão geral do estado do conhecimento com os
três descritores que buscamos registros formação pedagógica, Ensino Superior
e Ciências Contábeis onde apresentamos os totais, em percentuais de cada
um deles com relação a totalidade de Dissertações de Mestrado e Teses de
Doutorado que foram buscadas. Na cor azul classificamos o descritor formação
pedagógica, em vermelho classificamos Ensino Superior e em verde Ciências
Contábeis.
FIGURA 01: VISÃO GERAL DOS DESCRITORES

Estado do Conhecimento
1%
8%
"Formação Pedagógica"
"Ensino Superior"

"Ciências Contábeis"

91%

Fonte: Gráfico elaborado pela autora, segundo pesquisa dos descritores no IBICT.

O

descritor

formação

pedagógica

resultou

em

11

trabalhos,

representando apenas 1% do total dos trabalhos pesquisados, já o descritor
Ensino

Superior

teve

um

número

muito

expressivo

de

trabalhos,

correspondendo a 91% dos trabalhos, sendo assim a palavra-chave mais
referenciada totalizando 1.276 trabalhos, enquanto Ciências Contábeis
apresentou 120 trabalhos resultando em 8% das TD e DM pesquisadas. Fica
evidente, dessa forma a baixíssima quantidade de trabalhos e poucos destes
voltados ou relacionados ao Ensino Superior e menos ainda à Ensino Superior
e Ciências Contábeis, demonstra-se com isso a peculiaridade da investigação
proposta em nossa Dissertação de Mestrado.
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Com isso, concluímos que a palavra-chave Ensino Superior é muito
estudada, mas de forma muito ampla, o que não é o nosso interesse principal,
já Ciências Contábeis é citada em pouco mais de 100 trabalhos, mas de forma
mais específica e formação pedagógica apresentou pouquíssimas citações e
dificilmente foi encontrada com os demais descritores.
APRESENTAÇÃO POR TEMA, DAS DM E TD
Na demonstração dos trabalhos pesquisados que possuíam como
descritor a palavra formação pedagógica (entre aspas) optou-se por separar
em TD (cor vermelha) e DM (cor azul), conforme a figura 02.
FIGURA 02: IDENTIFICAÇÃO DOS TRABALHOS SOBRE “FORMAÇÃO
PEGAGÓGICA”.

Trabalhos sobre "Formação
Pedagógica"
45%
55%

Dissertações
Teses

Fonte: Gráfico elaborado pela autora, segundo pesquisa dos descritores no IBICT

Na busca pelo descritor formação pedagógica (entre aspas) de forma
isolada, o número de teses foi um pouco superior ao de dissertações.
Como podemos observar na figura 02, foram coletados 11 trabalhos.
Destes 6 tratavam-se de TD (55%) e 5 DM (45%), concluí-se assim que, este
tema é tratado mais nos cursos de Doutorado que no de Mestrado.
A figura 03 identificamos a pesquisa das palavras-chave ensino superior
(entre aspas), apresentando as DM na cor azul e as TD na cor vermelha.
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FIGURA 03: IDENTIFICAÇÃO DOS TRABALHOS SOBRE “ENSINO
SUPERIOR”

Trabalhos sobre "Ensino
Superior"
24%
Dissertações

76%

Teses

Fonte: Gráfico elaborado pela autora, segundo pesquisa dos descritores no IBICT

Observando-se a figura 03, onde o tema pesquisado foi ensino superior
(entre aspas), encontramos 1.276 trabalhos, destes 976 DM, representando
(76%) dos trabalhos e 300 TD correspondendo à (24%) dos trabalhos. Neste
caso, a constatação é que o número de DM é bem superior ao de TD. Com
isso, identificamos que a amplitude do descritor pesquisado desta forma não é
pertinente ao nosso trabalho e na sequencia acrescentaremos mais filtros ao
mesmo, para uma coerência maior desta pesquisa.
Na identificação das palavras-chave ciências contábeis (também entre
aspas), a figura 04 apresenta respectivamente o percentual de DM (na cor
azul) e de TD (na cor vermelha).
FIGURA 04: IDENTIFICAÇÃO DOS TRABALHOS SOBRE “CIÊNCIAS
CONTÁBEIS”
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Trabalhos sobre "Ciências
Contábeis"
13%
Dissertações
87%

Teses

Fonte: Gráfico elaborado pela autora, segundo pesquisa dos descritores no IBICT

Como mostra na figura 04, pesquisamos 120 trabalhos, onde destes 105
foram DM representando (87%) do total encontrado e 15 TD correspondendo a
(13%) dos trabalhos pesquisados. Assim, concluímos que, da mesma forma
que o descritor ensino superior, as palavras-chave ciências contábeis também
representa um ponto em maior número de estudos nos programas de Mestrado
do que no Doutorado.
APRESENTAÇÃO POR TEMA, DAS DM E TD E REGIÃO
A figura 05 apresenta a pesquisa das TD e das DM do descritor
formação pedagógica pela região onde situa-se a universidade. Onde a região
Sul representamos pela cor azul e a região Sudeste pela cor vermelha.
FIGURA 05: IDENTIFICAÇÃO DAS DISSERTAÇÕES SOBRE “FORMAÇÃO
PEDAGÓGICA” POR REGIÃO
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Dissertações sobre "Formação
Pedagógica" por Região
20%

Sul
Sudeste

80%

Fonte: Gráfico elaborado pela autora, segundo pesquisa dos descritores no IBICT

Como observado na figura 05, para o descritor formação pedagógica,
das 5 dissertações, somente houve registros de trabalhos nas regiões Sul e
Sudeste, sendo respectivamente 1 trabalho na região Sul correspondendo
(20%) e 4 trabalhos na região Sudeste com (80%), com evidente supremacia.
Na figura 06 identifica-se as TD pelo descritor formação pedagógica por
região, verificando que agora encontramos trabalhos em uma mais região além
das anteriores, assim a região Sul está representada pela cor azul, a região
Sudeste pela cor vermelha e a região Nordeste pela cor verde.
FIGURA 06: IDENTIFICAÇÃO TESES SOBRE “FORMAÇÃO PEDAGÓGICA”
POR REGIÃO

Teses sobre a "Formação
Pedagógica" por Região
17%

16%
Sul
Sudeste
67%

Nordeste

Fonte: Gráfico elaborado pela autora, segundo pesquisa dos descritores no IBICT
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Como representado na figura 06, o descritor formação pedagógica com
relação à TD apresentou um total de 6 trabalhos, sendo 1 na região Sul(16%) ,
4 na região Sudeste(67%) e 1 na região Nordeste (17%) por questões de
arredondamento o percentual foi diferente entre as regiões Sul e Nordeste
mesmo que o número de trabalhos encontrados tenha sido o mesmo.
Permanecendo a supremacia da região Sudeste quanto ao número de
trabalhos encontrados.
Quanto à figura 07, em virtude do descritor “Ensino Médio” apresentar
uma amplitude grande com 1.276 trabalhos e como muitos dos trabalhos não
apresentavam relevância para o nosso estudo optou-se pela especificação
“Ensino Superior de Ciências Contábeis”, visto que o nosso foco principal é
quanto ao bacharelado em Ciências Contábeis. Com isso, apenas a região
Sudeste teve trabalhos encontrados como observamos na figura em azul a
região Sudeste.
FIGURA 07: IDENTIFICAÇÃO DISSERTAÇÕES SOBRE “ENSINO SUPERIOR
DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS” POR REGIÃO

Dissertações sobre "Ensino
Superior de Ciências Contábeis"
por Região

Sudeste
100%

Fonte: Gráfico elaborado pela autora, segundo pesquisa dos descritores no IBICT

Na figura 07, somente a região Sudeste teve DM encontradas com 5
trabalhos correspondendo a 100% dos dados. Ressaltamos que não foram
localizadas TD com o filtro especificado, em virtude disso apresentamos
apenas a figura com as Dissertações sobre “ensino superior de ciências
contábeis”.
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A figura 08 apresenta a divisão das DM em regiões sobre o descritor
ciências contábeis. Segundo os dados anteriores, neste descritor apenas
teremos trabalhos em mais diversas regiões, sendo a região Sul em azul, a
região Sudeste em vermelho, a região Nordeste em verde e para a região
Centro-oeste a cor roxa.
FIGURA

08:

IDENTIFICAÇÃO

DISSERTAÇÕES

SOBRE

“CIÊNCIAS

CONTÁBEIS” POR REGIÃO

Dissertações sobre "Ciências
Contábeis" por Região
8%

14%

20%

Sul
Sudeste

58%

Nordeste
Centro-Oeste

Fonte: Gráfico elaborado pela autora, segundo pesquisa dos descritores no IBICT

No descritor ciências contábeis, segundo a figura 08, encontramos 105
dissertações, destas 21 na região Sul (20%), 61 na região Sudeste com (58%),
8 trabalhos na região Nordeste (8%) e 15 trabalhos na região CentroOeste(14%). Além da sequencia de trabalhos em maior percentual na região
Sudeste como anteriormente, há única região que não apresentou trabalhos foi
a região Norte.
Na figura 09 representamos as TD encontradas com o descritor ciências
contábeis, por região, onde em azul apresenta-se a região Sul, em vermelho a
região Sudeste e em verde a região Nordeste.
FIGURA 09: IDENTIFICAÇÃO TESES SOBRE “CIÊNCIAS CONTÁBEIS” POR
REGIÃO
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Teses sobre "Ciências
Contábeis" por Região
7%

6%
Sul
Sudeste

87%

Nordeste

Fonte: Gráfico elaborado pela autora, segundo pesquisa dos descritores no IBICT

Como observamos na figura 09, encontramos 15 TD para o descritor
ciências contábeis distribuídos nas regiões: Sul 1 trabalho (6%), Sudeste 13
teses (87%) e Nordeste também 1 trabalho (7%), por questões de
arredondamento os percentuais diferem entre as regiões Sul e Nordeste
mesmo apresentando o mesmo número de trabalhos. Mais uma vez, a região
Sudeste apresentou um número bem superior as demais regiões quanto aos
trabalhos encontrados na pesquisa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dos trabalhos pesquisados, consideramos 4 como relevantes para
nosso projeto e após a leitura realizada, optamos por 3 deles, pelo fato de 1
dos trabalhos se tratar de uma autobiografia, mas que também optamos por
citar devido sua particularidade com o assunto, com isso foram analisadas 3
DM que apresentaram relevância com nossa proposta.
Através da investigação realizada, observamos há uma gama vasta de
trabalhos sobre o ensino superior em sua amplitude, mas que quando
especificado como foi o nosso caso utilizando ensino superior de ciências
contábeis o número se torna quase invisível. Quando pesquisamos por ciências
contábeis encontramos trabalhos mais específicos referente a área no geral e
pouquíssimos versavam sobre temas de formação; da mesma forma
verificamos que muito pouco se encontra quanto a formação pedagógica,
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sendo este um tema propício ao momento. Dessa forma, constatamos a
importância e a verdadeira relevância do tema proposto.
Dos trabalhos relevantes ao nosso estudo encontramos datado de 2007,
Aspectos da Formação do professor de Ensino Superior em Ciências
Contábeis: Uma análise dos programas de Pós-Graduação, na DM Andere
afirma que:
O professor de Ciências Contábeis deve não só conhecer e ter
domínio as práticas contábeis mas também precisa conhecer a arte
de ensinar. A formação do docente suscita a preocupação dos
pesquisadores envolvidos com a educação. Agora, não só a
formação prática do professor é importante assim como sua formação
técnica por meio de conhecimentos específicos e principalmente a
sua formação pedagógica. (ANDERE, 2007, p.19).

Neste mesmo pensamento, relacionamos o posicionamento de Dias em
sua DM A Formação do professor de Ciências Contábeis: a importância do
aprendizado para a Docência, no ano de 2010, ao expor que:
Colocando sob o foco a formação do professor universitário na área
contábil essa realidade ainda figura em muitos lugares no país onde
se busca o profissional atuante no mercado e o coloca em uma
cadeira docente e que, na maioria dos casos, não há uma preparação
adequada para o exercício do magistério. (DIAS, 2010, p. 29).

Já conforme enfatiza Morais (2015, p.45-46) em sua DM, Docência
Universitária: Saberes Pedagógicos Necessários à Formação do Professor de
Ciências Contábeis, no ano de 2015, ressalta: “De uma forma bastante prática,
o docente de ciências contábeis exerce seu papel profissional dentro da
especificidade do conhecimento de sua área de formação ou de uma
determinada disciplina”. E concluí seu pensamento enfatizando que em grande
maioria estes docentes apresentam conhecimentos técnicos e não formação
pedagógica para o desenvolvimento da docência.
Em acordo com as ideias de ambos os autores, buscamos da mesma
forma elucidar essa ausência de formação pedagógica, especialmente para os
bacharéis em Ciências Contábeis, concluímos inclusive pelo pequeno número
de trabalhos encontrados sob essa mesma ótica, e que, devemos dar
continuidade ao nosso propósito por ser ainda uma temática pouco explorada.
1132

E segundo nos cita Benadiba em sua DM De Contador a Professor de
Ciências

Contábeis:

Uma

Investigação

(Auto)Biográfica

a

partir

das

Problemáticas da Prática Pedagógica e da Pesquisa em 2007, refletiu que:
Hoje, no entanto, entendemos que o exercício da docência do ensino
superior exige muito mais do que um diploma de bacharel, de mestre,
doutor ou mesmo, somente o exercício de uma profissão. Ele exige
tudo isto e mais uma série de competências especificas de uma
profissão. (BENADIBA, 2007, p.63).

Com isto posto, consideramos relevante mencionar que salientamos a
importância de uma formação pedagógica, principalmente em níveis de
bacharelado e que bom seria se tivéssemos mais Benadibas pelas
Universidades do país.
Neste sentido, Mantovani (2015, p. 53), reforça que devemos nos
questionar: “acerca da relação entre a crescente especialização oferecida pelos
cursos de pós-graduação e a melhoria na qualidade na docência dos
professores

universitários,

especialmente

na formação

dos bacharéis-

professores”.
Diante dos dados encontrados nesta investigação sobre o estado do
conhecimento, tivemos uma noção básica dos últimos anos com relação aos
trabalhos que foram desenvolvidos quanto aos temas centrais de nosso estudo
formação pedagógica, ensino superior de ciências contábeis e ciências
contábeis.
Com isso, consideramos que há poucas escritas quanto ao foco principal
de Formação Pedagógica e elas são ainda mais escassas quando nos
referimos a uma Formação Pedagógica associada a uma formação especifica,
como o caso dos bacharéis em Ciências Contábeis. Desta forma, reiteramos a
importância de dar continuidade ao nosso trabalho e como esta pesquisa serviu
de incentivo ainda maior nesta sequencia ao projeto o qual almejamos como
acadêmicos de Pós-Graduação em Educação do PPGEdu da URI, Campus de
Frederico Westphalen.
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DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA: PERCEPÇÕES DE
DOCENTES E DISCENTES DO CURSO DE PEDAGOGIA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Andréa Forgiarini Cecchin1
Vanessa dos Santos Nogueira 2
Eixo 3 – Formação de Professores
RESUMO
O presente texto é um extrato da pesquisa intitulada “Relações entre a proposta curricular, a
gestão administrativa/pedagógica e as demandas do mercado de trabalho para o profissional
egresso do Curso de Pedagogia EAD” (Registro nº 042738 – GAP/CE). O estudo está sendo
desenvolvido desde 2016 pelo Grupo de Pesquisa Interface – Grupo de Estudos sobre
Educação, Tecnologias e Sociedade 3. Esse recorte procura compreender que entendimento os
docentes, professores-tutores e discentes do Curso de Pedagogia a distância tem sobre a
modalidade e como essas questões podem ser relacionadas com a constituição da docência.
Um breve estado da arte nos permite encontrar diversas produções científicas que abordam
tanto os cursos de educação a distância da UFSM, quanto o Curso de Pedagogia EAD
propriamente dito: Mozzaquatro e Medina (2008), Mallman, Catapan e Bastos (2006), Barbiero
e Maciel (2011), Enderle (2014), Nogueira (2012, 2016). A abordagem teórica que fundamenta
a pesquisa é a Análise Compreensiva de Base Fenomenológica (BERNARDES, 1989;
CECHIN, 2006). A coleta de dados prevê: pesquisa documental, questionários, observação do
ambiente virtual de aprendizagem e entrevistas. Nesse texto, procuramos discutir alguns
elementos que surgiram nos questionários aplicados na fase inicial da pesquisa. A partir da
discussão desses dados, foi possível identificar três perfis distintos de docentes no curso:
aqueles que ficam à margem das interações estabelecidas no ambiente, deixando tudo aos
cuidados dos professores-tutores; aqueles que centralizam todo o trabalho, desconsiderando a
função a ser desenvolvida pelos professores-tutores e aqueles que entendem que, em
educação a distância, é necessário que se desenvolva uma docência virtual compartilhada
para garantir a aprendizagem do sujeito.
Palavras chaves: Formação de Professores – Educação a Distância - Docência

INTRODUÇÃO
Esse artigo busca oferecer uma reflexão acerca da constituição da
docência no Ensino Superior a Distância e seus desdobramentos a partir das
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3

Mais informações em: www.ufsm.br/interface.
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vozes de professores, professores-tutores4 e estudantes. O presente estudo
faz parte de uma investigação desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Interface
– Grupo de Estudos sobre Educação, Tecnologias e Sociedade intitulada
“Relações entre a proposta curricular, a gestão administrativa/pedagógica e as
demandas do mercado de trabalho para o profissional egresso do Curso de
Pedagogia EAD”. Apesar da pesquisa ainda estar em desenvolvimento,
acreditamos ser possível realizar algumas considerações a partir das
informações já coletadas. Esses dados suscitaram uma discussão acerca do
entendimento que docentes, professores-tutores e discentes tem sobre a
modalidade a distância, suas potencialidades/limitações e como essas
questões se relacionam com a constituição da docência.
Nessa trajetória de dez anos do Curso de Pedagogia a distância (foi
criado em 2007), muito se tem discutido sobre o papel do docente, do
professor-tutor, das mediações pedagógicas realizadas por meio do ambiente
virtual de aprendizagem e do impacto da formação desses docentes no
mercado de trabalho considerando as diferentes comunidades a que
pertencem.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O termo Educação a Distância gira em torno de uma gama de
possibilidades, envolvendo desde a simplificação dos processos de ensino e
aprendizagem até o uso, simplesmente técnico, de alguns recursos para
comunicação ou distribuição de material didático. Nesse sentido:
Ainda que a expressão consolidada seja 'educação a distância' ou
'EAD', é preciso ter claro que fazer educação online não é o mesmo
que efetuar a conhecida modalidade via suportes analógicos
unidirecionais, como o impresso, o rádio e a televisão. Exige
metodologia própria porque o suporte digital online contempla
interatividade e multidirecionalidade em tempo síncrono e assíncrono.
A mediação e o desenho didático na tela do computador precisará
contar com uma potencialidade comunicativa mobilizadora da
interlocução, da docência e da aprendizagem. Trata-se de uma
dinâmica favorável à autoria e colaboração nos diversos recursos do

4

Como todos os tutores do curso são professores, optamos por denominá-los

professores-tutores.
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'ambiente virtual de aprendizagem' (SILVA; PESCE; ZUIN, 2010, p.
12-13).

Considerando tanto os aspectos físicos quanto as formas de comunicação, é
possível perceber que a organização da aula na EAD é muito diferente do modelo que
vem perpetuando-se ao longo da história. Além do distanciamento geográfico, os
tempos e espaços da aprendizagem a distância se configuram a partir de novos
elementos. A imagem de todos os estudantes no mesmo lugar e ao mesmo tempo
deixa de existir. Têm-se agora alunos e alunas que estudam em horários e lugares
diferentes. Contudo, algumas coisas são mantidas: o currículo, as avaliações, a
formalidade do tempo de cada semestre e disciplina.

A EAD apresenta características diferentes da configuração do ensino
presencial, combinando elementos e oferecendo flexibilização do tempo, do
espaço e da introdução de novas formas de comunicação. Além do simples uso
do computador como uma máquina de digitar textos em substituição a antiga
máquina de escrever, outras possibilidades de comunicação passaram a se
incorporar nos ambientes virtuais de aprendizagem: recursos que permitem
diálogos síncronos e assíncronos, uso de inteligência artificial, jogos como
recursos didáticos, jogos on-line, simuladores e objetos de aprendizagem.
Ouvir as vozes de docentes, professores-tutores e discentes, bem como
da equipe diretiva do curso, parte da compreensão de que são parte do
processo de constituição da docência em todas as suas esferas: planejamento,
realização de atividades, avaliação dos processos e das condições de
aprendizagem. É preciso ter claro que, nessa modalidade, “o docente
raramente atua sozinho. Ele se encontra em interação com outras pessoas, a
começar pelos alunos” (TARDIF, 2002, p. 49-50).
METODOLOGIA
A pesquisa adota como abordagem teórica a Análise Compreensiva de
Base Fenomenológica (BERNARDES, 1989; CECHIN, 2006). Essa se
fundamenta no pensamento filosófico fenomenológico, principalmente de
Merleau-Ponty (1971) operando com o método fenomenológico psicológico
proposto por Giorgi (1978, 2001) e a sistematização elaborada por Suransky
(1977), para realizar a aproximação do mundo da vida dos sujeitos e
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compreendendo a articulação entre os horizontes externos e internos da
experiência (BERNARDES, 1989).
A pesquisa empírica aconteceu por meio de diferentes questionários
online (com perguntas abertas e fechadas) enviados aos seguintes segmentos:
estudantes e egressos, professores-tutores presenciais e professores-tutores a
distância. Nos baseamos, ainda, tanto em nossa experiência como docentes
do curso quanto no relato informal de alguns professores. O recurso utilizado
para a aplicação do questionário foi o Formulário do Google Drive. 
O primeiro questionário foi enviado a estudantes e egressos, onde
obtivemos, até agora, um retorno de 25% dos instrumentos. 
Em um segundo momento, enviamos questionários aos professorestutores presenciais e a distância, obtendo um retorno de 75%.

O objetivo

desse instrumento é determinar o que pensam esses sujeitos sobre sua função
no curso, sobre as maiores dificuldades dos estudantes e sobre os desafios
encontrados na interação virtual. A respeito disso, Maciel, Cechin e Nogueira
(2012) apontam que:
A Interação é um dos elementos fundamentais para que ocorram os
processos de ensino e aprendizagem na Educação a Distância. Na
maioria dos cursos em educação a distância que ocorrem por meio
de um AVEA, a interação é a principal forma de comunicação entre
professores, tutores e alunos. Em linhas gerais, a interação envolve o
comportamento e as trocas recíprocas entre os indivíduos e grupos,
tendo um objeto e ação comuns (p. 11).

No segundo semestre de 2017, aplicaremos o questionário para os
professores do curso e iniciaremos as entrevistas com as coordenações e com
as secretárias da Educação dos municípios onde se localizam os polos
atendidos pelo curso. Além disso, com autorização prévia dos docentes,
pretendemos observar os ambientes virtuais de algumas disciplinas para
compreender como se constitui a docência virtual (espaço, até pouco tempo,
inexplorado). Portanto, no que diz respeito a esse grupo de sujeitos, a reflexão
que fazemos aqui se baseia na mescla dos dados já coletados e da vivência
dos docentes, da equipe gestora do curso e das coordenações dos polos de
apoio presencial. 
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A abordagem proposta por Bernardes (1989, 1991) e utilizada por
Cechin (2007) prevê os seguintes passos para análise dos dados coletados:
montagem dos registros em forma de descrição ingênua, organizados em
tópicos; aplicação completa do método proposto por Giorgi (1985, 2001),
complementado pelos procedimentos utilizados por Suransky (1977).
O método de Giorgi (1985) corresponde à quatro etapas distintas: a)
Leitura da descrição ingênua com o objetivo de obter uma compreensão geral
do enunciado; b) Leitura da descrição escrita completa, buscando discriminar
unidades de significado na perspectiva psicológica, tendo como foco o
fenômeno pesquisado e mantendo integralmente a linguagem com a qual o
sujeito se expressou; c) Transformação das expressões cotidianas do sujeito
na linguagem psicológica, com ênfase no fenômeno que está sendo
investigado; d) Síntese das unidades de significado transformadas num
enunciado consistente com o fenômeno pesquisado.
Para complementar esse método proposto por Giorgi (1978, 2001),
Bernardes (1989, 1993) propõe a utilização dos procedimentos adotados por
Suransky (1977) que consistem em “buscar temas centrais que emergem da
descrição geral da estrutura de significado do fenômeno” (BERNARDES, 1991,
p. 35). Desta forma, através do estudo de determinado fenômeno, podem
emergir ideias que possibilitam, na concepção de Suransky (1977) em “uma
análise crítica em relação ao meio intersubjetivo e ao contexto social”
(BERNARDES, 1991, p. 35). Nesse sentido, através do método da análise
compreensiva de base fenomenológica, há condições não só de compreender
o fenômeno investigado como também de refletir criticamente sobre suas
implicações no contexto social mais amplo (CECHIN, 2006).
O universo pesquisado contempla 252 sujeitos, 80 egressos e 172
estudantes do Curso de Pedagogia EAD da UFSM, destes 93% são do sexo
feminino e 47% tem idade entre 26 e 35 anos. Esses indivíduos estão
distribuidos em treze municípios do Rio Grande do Sul que sediam polos de
apoio presencial. O curso tem ainda, em um universo de 60 professores-tutores
e 44 professores, cinco homens atuando na primeira função e seis na segunda.
Acreditamos que a predominância massiva das mulheres, tanto como
acadêmicas, quanto como docentes ou professoras-tutoras, diz muito sobre a
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histórica ideia de que ser professor de criança pequena é tarefa feminina.
Guacira Louro (2009) aponta essa como sendo característica de uma das
teorias que busca explicar como se dão as relações de gênero na escola.
Segundo a autora, há quem defenda que a escola é feminina, pois
[...] os discursos pedagógicos (as teorias, a legislação, a
normalização) buscam demonstrar que as relações e as práticas
escolares devem se aproximar das relações familiares, devem estar
embasadas em afeto e confiança, devem conquistar a adesão e o
engajamento dos/as estudantes em seu próprio processo de
formação. Em tais relações e práticas, a ação das agentes educativas
deve guardar, pois, semelhanças com a ação das mulheres no lar,
como educadoras de crianças ou adolescentes (LOURO, 2009, p.
88).

Ao discutir as formas de organização de comunidades virtuais, o ponto
de vista de Nogueira (2016) complementa essa ideia ao refletir que “As
pessoas encontram no virtual, elementos tanto para conhecer outras formas de
emancipação e desenvolvimento da autonomia, quanto para reforçar velhos
padrões sociais e culturais” (p. 144).
Entre os 172 estudantes participantes do estudo, apenas dois
declararam realizar somente essa atividade. Aproximadamente 30% desses
sujeitos atua na área educacional como monitores, secretários de escola,
merendeiras, professores de Educação Infantil ou Anos Iniciais que só
possuem o Magistério de Ensino Médio, professores de Anos Finais ou Ensino
Médio. Os outros 70% trabalha em áreas diversas, exercendo as funções de
agricultor/a, taxista, dona de casa, vendedor/a, cuidador/a de idoso, técnica/o
administrativa/o, entre outras. Considerando esse contexto, a docência na
educação a distância precisa levar em consideração que o perfil de aluno/a
dessa modalidade é de um estudante trabalhador que, na maioria das vezes,
procurou o curso em função da flexibilidade de horário para organização dos
estudos. No curso em análise, percebe-se nas orientações da coordenação do
curso e na prática de alguns professores, a preocupação em evitar atividades
síncronas5. O recurso síncrono mais utilizado é a web aula mas, para facilitar o
5

Entendemos por atividade síncrona aquela que exige que professor e aluno estejam

conectados no Ambiente Virtual de Aprendizagem ao mesmo tempo. Exemplos de recursos
síncronos: Telefone, Chat, Vídeo Conferência, Web conferência.
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acesso de todos, essas aulas ficam gravadas e disponíveis àqueles estudantes
que não conseguiram assistir no horário pré-determinado. No entanto, alguns
estudantes se queixam do excesso de atividades vinculados a algumas
disciplinas, especialmente as dos dois últimos semestres.
Entre os egressos, 70,8% atuam como pedagogos ou pedagogas. De
acordo com o relato de algumas coordenadoras de polo, a maioria dos
egressos é absorvida pelas redes municipais de ensino. Esses dados nos
permitem inferir que a formação do professor em nível superior veio qualificar a
atuação desses indivíduos no mercado de trabalho, além de impactar
positivamente a educação nos municípios.
O Moodle, ambiente virtual de aprendizagem utilizado pelo Curso de
Pedagogia a distância, oferece um grande potencial pedagógico a ser
explorado pelos professores.

Ainda que

as políticas públicas definam e

balizem o currículo e os tempos e espaços de formação, em nosso
entendimento, a administração dos processos formativos é realizada
potencialmente pelo professor. A gestão do conhecimento científico e a
valorização dos saberes de todos os estudantes são planejadas e executadas
pelo professor e, no caso da EAD/UAB, por uma Docência Virtual
Compartilhada (NOGUEIRA, 2016) que envolve professores e professorestutores nas práticas pedagógicas que caracterizam o trabalho docente.
A falta de orientações mais claras acerca do ambiente virtual de
aprendizagem aparece na fala dos sujeitos e nos parece uma questão simples
de resolver. No entanto, é preciso considerar que o processo de comunicação
mediado ainda é um campo novo não só para as estudantes como também
para os docentes. Refletir sobre a constituição da docência na EAD é refletir
não somente sobre planejamento e avaliação, mas também sobre a
comunicação mediada como base desses processos. Nessa perspectiva, é
necessário compreender que o docente 
[...] precisa se constituir nessa nova realidade, na maioria das vezes a
partir da escrita da sua fala, estando fisicamente longe dos alunos,
tendo que buscar outras maneiras de se relacionar, as quais exigem a
apropriação de uma modalidade comunicacional, emergente na
cibercultura (MACIEL, CECHIN, NOGUEIRA, 2012, p. 09)
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Na fala de alguns estudantes é possível perceber a falta de recursos
midiáticos que envolvam imagens e videos, favorecendo assim as experiências
de aprendizagem no curso em questão: “Ainda encontro necessidade de ter
mais a participação dos professores utilizando áudios e vídeos, não somente
leituras, mas para tornar o processo mais dinâmico (Estudante 3)”. Essa
demanda pode ser resultado de um ensino baseado na presencialidade, na
comunicação direta e não mediada por ambientes virtuais. O desafio para o
docente é, justamente, transpor essa barreira e imprimir significado às leituras,
atividades e interações desenvolvidas no Moodle, superando a “mera produção
acrítica das práticas de ensino tradicionais” (MACIEL, CECHIN, NOGUEIRA, 2012, p.
10).

De acordo com Moore e Kearsly (2013), a integração de diversas mídias
ao planejamento docente requer delinear com clareza os objetivos a serem
desenvolvidos em cada atividade e conhecer as possibilidades de uso desses
recursos (imagens, vídeos, podcast, redes sociais, objetos de aprendizagem,
mapas conceituais, etc.). O uso da internet pelo professor no seu dia a dia não
garante a incorporação das novas mídias em sua prática docente. Esse é um
caminho que ainda estamos trilhando.
Os enfrentamentos vivenciados pelos docentes frente a diversidade
tecnológica presentes na EAD (MOORE; KEARSLY, 2013; PETERS, 1999;
TARCIA; CABRAL, 2012) são pautados como um desafio. Ao longo da história,
o docente sempre se constituiu a partir de uma prática individual com recursos
concretos. Hoje a educação a distância reflete outros arranjos no fazer
docente. “Nesse contexto os recursos são mais sofisticados e o professor
divide espaço com outros profissionais que contribuem para uma prática
educativa mais rica, pautada na interação, na colaboração com o uso de
recursos multimídia” (TARCIA; CABRAL, 2011, p. 152).
Outro fator que parece interferir diretamente no planejamento docente é
a organização dos tempos e espaços pelos estudantes. Muitos reclamam que
lhes falta tempo para dedicar aos estudos, da dificuldade de conciliar cursotrabalho-demandas familiares e também do excesso de atividades propostas
pelos professores. A fala de alguns professores-tutores ao instrumento de
pesquisa corrobora essa dificuldade encontrada pelos alunos:
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A maior queixa dos estudantes é que não conseguiu fazer a
atividade avaliativa ou a discussão no fórum pela falta de
tempo, no sentido que não conseguem entregar dentro do
prazo estabelecido porque não consegue conciliar a vida
acadêmica com a vida profissional, com a vida pessoal.
(Professor-tutor 9).

Segundo os professores-tutores a distância, a solicitação mais frequente
dos estudantes do curso é o aumento de prazo para postagem de atividades
mesmo que estas sejam solicitadas sempre com prazo de quinze dias.
Para refletir sobre o tempo que estudantes virtuais precisam dedicar aos
estudos, destacamos dois pontos importantes: (1) entende-se que os alunos
precisam dispor do tempo mínimo de estudo para cumprir as atividades
propostas ao longo do curso, tempo que garanta os saberes necessários para o
exercício da profissão docente. (2) percebe-se que existe um distanciamento
entre a demanda de atividades propostas e o planejamento das disciplinas do
currículo que contemple os saberes necessários para o exercício da profissão
docente.
Esses fatores direcionam a alguns questionamentos que precisam ser
pensados e discutidos: (1) é possível que o docente seja capaz de delinear
objetivos capazes de atender a demanda de saberes do currículo do curso,
dentro de um espaço virtual, sem conhecer as potencialidades desse
ambiente? (2) que estratégias de gestão do trabalho pedagógico seriam
capazes de suprir esse desalinhamento entre o modelo de educação tradicional
e a demanda de fluência tecnológica docente? (3) enquanto professores,
estamos atentos para a realidade desses estudantes, consideramos suas
histórias de vida como fonte de conhecimento e possibilidade de motivação? 
Refletir sobre a constituição docente na EAD, indo além das
experiências tópicas bem-sucedidas, permite um olhar diferenciado para esse
cenário. É preciso considerar que o professor assume esse trabalho
atravessado por memórias que carregam processos de aprendizagem
presenciais, metodologias que, mesmo que inovadores, são idealizadas para o
ensino presencial. 
A docência é um processo complexo, pois envolve diferentes saberes,
lugares, tempos e sujeitos. Esse processo de constituição docente, quando
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voltado para o ensino superior, falha ao não ter uma formação específica.
Nesse sentido, a colocação de Cunha, apresenta significados acerca da
constituição da docência, onde:
O professor ensina a partir de sua experiência enquanto aluno,
inspirado em seus antigos professores. [...] alicerça-se nas práticas
historicamente construídas, delineando representações da profissão
de professor que se estabelecem no senso comum. É um processo
bastante presente na docência universitária, já que o professor desse
nível de ensino, não tendo, geralmente, formação profissional para o
magistério, tende a repetir práticas naturalizadas na sua cultura
(CUNHA, 2016, p. 71).

O pensamento de Cunha descreve a carência de uma formação específica
para atuação do professor universitário. Nesse cenário a EAD exibe uma nova
demanda. A docência em espaços/lugares virtuais ainda não conta com práticas
historicamente construídas e não se apresenta como naturalizada pela cultura
presente no cenário universitário. Mesmo com a expansão da EAD, ao iniciarem o seu
trabalho nessa modalidade, grande parte dos docentes pauta suas práticas no modelo
do ensino presencial.

Um análise preliminar, baseada principalmente na fala dos professorestutores a distância, traz a ideia que existem, no curso de Pedagogia EAD da
UFSM, docentes com três perfis distintos: aqueles que não assumem seu papel
no processo de aprendizagem; aqueles que assumem sozinhos a disciplina,
desconsiderando o auxílio dos professores-tutores e aqueles que desenvolvem
uma docência virtual compartilhada. Segundo uma professora-tutora, o perfil:
“Varia de acordo com o professor, sua metodologia. A maioria sempre convida
e permite que construamos e aceitam sugestões de adequação na disciplina”
(Professora-tutora 2).
Há aquele professor que fica à margem das interações estabelecidas no
ambiente, que se envolve, única e exclusivamente com o conteúdo a ser
desenvolvido naquele componente curricular e passa toda responsabilidade
para os professores-tutores: abrir o conteúdo, responder as dúvidas, postar
atividades, corrigir (sem critérios pré-determinados) as avaliações. A atuação
desse docente prejudica muito o processo de aprendizagem, gera uma
insegurança muito grande nos professores-tutores e, por consequência, nos
estudantes que não tem claro quais os objetivos da disciplina. Algumas vezes o
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comportamento desse docente beira à negligência. Por exemplo, já aconteceu
do componente curricular ser oferecido em um outro semestre, para outra
turma, e existirem no ambiente elementos da formatação de um ano anterior
(datas atrasadas, provas iguais, tarefas com prazos expirados). É plausível
constatar que esse comportamento pode originar-se tanto na falta de fluência
tecnológica do professor quanto na maneira como alguns encaram o ensino a
distância.
A falta de conhecimento do mundo virtual, das mídias e metodologias
que podem incrementar a ação pedagógica do docente na educação a
distância é encarada de forma diversa. De um lado temos docentes que,
mesmo sem fazer parte de uma geração que há muito convive com a
virtualidade, conseguem integrar esses elementos em sua prática. Em
contrapartida temos aqueles que dominam as tecnologias mas não
compreendem que o fazer pedagógico precisa ser diferente, que é impossível
reproduzir na EAD as metodologias do presencial.
Muito da negligência de alguns professores com o ensino a distância se
dá pelo descrédito que tem acerca da modalidade. Não podemos perder de
vista que existe um fator econômico envolvido na atividade docente no sistema
UAB: professores e professores-tutores recebem uma bolsa para atuar nos
cursos. Apesar da bolsa não ter seus percentuais ajustados há oito anos,
muitos trabalham só para recebê-la, sem se importar muito com a qualidade do
ensino oferecido. Felizmente, no caso da Pedagogia da UFSM, esses são
casos isolados e a coordenação do curso tem se empenhado em buscar
alternativas para qualificar a prática desses sujeitos.
Um outro perfil que se percebe entre os docentes desse curso, é
daquele professor ou professora que assume para si a disciplina, deixando os
professores-tutores à margem do processo: organizam a disciplina, decidem
sobre as atividades, respondem aos estudantes, realizam as correções. Ao
passarem a uma função meramente contemplativa do processo, alguns
professores-tutores se mostram incomodados. Essa postura também traz muita
confusão à relação do professor-tutor com os estudantes já que o docente se
interpõe entre ela. Ao refletir sobre essa atitude, concluimos que os mesmos
não confiam no potencial e na capacidade do professor-tutor como um
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articulador daquele componente curricular e também não entendem que esse é
um espaço formativo. Existe, sim, a responsabilidade do docente em formar os
professores-tutores com quem está trabalhando, qualificando sua atuação.
Finalmente, é possível identificar docentes que compreendem que,
considerando o número de sujeitos envolvidos, a educação a distância
depende de uma docência virtual compartilhada. São os que dividem com os
professores-tutores a responsabilidade pelo planejamento, organização do
ambiente e proposição de atividades. São docentes que assumem um trabalho
compartilhado,

reconhecendo a função do professor-tutor na estrutura

organizacional do curso. Essa dinâmica é possível perceber nas falas de
algumas professoras-tutoras:
A disciplina é construída coletivamente, opinamos, conversamos,
escolhemos a atividade a ser proposta, estudamos o texto, etc. Os
encontros são quinzenais ou semanais, dependendo da intensidade
da disciplina (Professora-tutora 4).
Minha relação com a professora da disciplina é muito boa,
conseguimos manter a disciplina organizada, fazer atividades
diferenciadas, quando tenho dúvidas em relação alguma correção
pergunto para ela ou até mesmo envio o trabalho para discutir junto a
situação, procuramos nos encontrar presencialmente umas duas
vezes pelo semestre, porém temos encontros diários a distância
usando um aplicativo do celular WhatsApp o qual sempre estamos ali
para dúvidas e ideias para disciplina (Professora-tutora 2).

Ao discutir os indicadores de qualidade do ensino presencial e on-line,
Silva (2004) reitera que, nesse último:
O professor constrói uma rede e não uma rota. Ele define um
conjunto de territórios a explorar. E a aprendizagem se dá na
exploração – ter a experiência – realizada pelos alunos e não a partir
da sua récita, do seu falar-ditar. Isto significa modificação em seu
clássico posicionamento na sala de aula. Significa antes de tudo que
ele não mais se posiciona como o detentor do monopólio do saber,
mas como o que disponibiliza a experiência do conhecimento. Ele
predispõe teias, cria possibilidades de envolvimento, oferece ocasião
de engendramentos, de agenciamentos. E estimula a intervenção dos
alunos como co-autores de suas ações. (SILVA, 2004, p.9)

O ensino a distância pressupõe a criação dessa rede. Nela, todos são
co-partícipes na construção e na elaboração do conhecimento: professores,
professores-tutores e estudantes. Perceber a importância do estabelecimento
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dessas

relações

contribui

para

qualificar

o

trabalho

docente

e,

consequentemente, a formação do futuro pedagogo ou pedagoga.
CONCLUSÃO
O cenário da EAD vem sofrendo mudanças estruturais, políticas e
pedagógicas desde a sua disseminação com o uso internet. Começamos a
colher os frutos de um trabalho coletivo e o preconceito, a resistência e a falta
de credibilidade vão sendo superados a medida em que os estudantes da EAD
se colocam no mercado de trabalho e demonstram que são tão ou mais
capazes que os alunos formados em cursos presenciais.
Apesar de compreendermos que a experiência do modelo presencial é a
base da formação de estudantes e docentes, temos claro que a modalidade à
distância tem características peculiares que demandam novos arranjos e outras
práticas que passam a constituir os processos de aprendizagem. 
Ao escutar o depoimento dos

sujeitos desta pesquisa, é possível

constatar que, diferente do mero uso cotidiano da rede, é necessário “aprender
a aprender” e “aprender a ensinar” em um novo espaço. No caso dos
estudantes, aprender a organizar seus tempos e espaços para acompanhar a
demanda de trabalho e estudo. Do ponto de vista do planejamento das
estratégias de ensino, professores e professores-tutores precisam levar em
consideração que a grande maioria dos alunos e alunas dos cursos de
educação a distância são trabalhadores. Isso não significa “facilitar” os
processos de avaliação, mas pensar metodologias que favoreçam a
flexibilização dos horários dedicados ao curso.
Um outro desafio enfrentado por docentes, professores-tutores e
discentes é a transformação da forma de comunicação oral em escrita. Na
vivência da presencialidade é possível perceber o feedback dos estudantes
pelo simples olhar: o professor sabe quando não está sendo compreendido. No
caso da educação a distância, se o aluno não manifestar por escrito suas
dúvidas, não se pode constatá-las. Da mesma forma, se a explicação não for
clara podem surgir ruídos na comunicação prejudicando os processos de
aprendizagem. 
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A constituição da docência na educação a distância requer mais que os
saberes do currículo, exige um esforço para desenvolver autonomia e fluência
tecnológica e para executá-la de forma compartilhada. Para nós está claro que
não é possível pensar em outro modelo de docência na EAD senão o da
docência virtual compartilhada.
Acreditamos que, a partir dos estudos bibliográficos e da pesquisa
empírica, é possível organizar, analisar e propor estratégias para superar as
demandas

de

falha

de

comunicação,

organização

dos

tempos

de

aprendizagem e tomada de consciência das responsabilidades que cada um
tem com o seu aprendizado.
No caso do curso de Pedagogia a distância da Universidade Federal de
Santa Maria, notamos um esforço de professores-tutores, docentes, discentes
e gestão administrativa e pedagógica para alinhar os objetivos e buscar uma
acomodação para configurar processos de ensino e aprendizagem que dêem
conta das especificidades da EAD. 
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TRABALHO DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR: PROFESSOR/FORMADOR
DE LICENCIATURAS E A PROFISSÃO EM CONTEXTO
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EIXO 3 – Formação de professores.
RESUMO
Apresentamos, neste trabalho, um recorte dos achados da pesquisa “Aprendizagem da
Docência: processos formativos de estudantes e formadores da Educação Superior”. Dentre os
achados e discussões emergem elementos acerca da profissão em contexto na Educação
Superior. Nosso objetivo é identificar aspectos que revelem a tomada de consciência acerca
dos desafios e exigências do ser professor/formador em cursos de licenciatura. Como substrato
teórico e metodológico utilizamo-nos dos estudos de Vygotsky (1993, 1994), Connelly e
Clandinin (1995), Freitas (2000, 2010), Bolzan (2002, 2006, 2015-2016), Imbernón (2011), Dias
e Ramalho (2015), Vaillant e Marcelo (2012), Ramos (2015). A metodologia adotada é
qualitativa narrativa de cunho sociocultural. Para a coleta de dados optamos por entrevistas
narrativas semiestruturadas, com professores de uma Instituição de Ensino Superior (IES)
pública e uma IES comunitária. Evidenciamos que o trabalho docente no ensino superior ao
abarcar a atuação como professor/formador em cursos de licenciatura instiga aos docentes
avaliarem as trajetórias formativas dos estudantes, logo a refletirem sobre a qualidade da
formação proposta pelos cursos, bem como a qualidade da formação dos egressos das
licenciaturas. Assim, os achados da pesquisa possibilitaram identificar os desafios
apresentados pelos professores/formadores em relação à flexibilização e adaptação do
currículo, considerando que é necessário proporcionar experiências e vivências significativas
durante o processo formativo dos futuros professores. Também é evidenciado o envolvimento
do professor/formador com o ensino, a pesquisa e a extensão, na qual estas possibilitam
momentos para re(pensar) sua atuação, considerando as exigências e os desafios impostos
pelos estudantes acerca da sua formação. Desta forma, evidenciamos que o trabalho docente
no ensino superior ao abarcar a atuação como professor/formador em cursos de licenciatura
instiga-os a avaliarem as trajetórias formativas dos estudantes, logo a refletirem sobre a
qualidade da formação proposta pelos cursos, bem como a qualidade da formação dos
egressos das licenciaturas.
Palavras-chave: Trabalho Docente. Ensino Superior. Professor/Formador. Profissão Docente.
Licenciaturas.
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APONTAMENTOS INICIAIS
O trabalho docente no ensino superior vem se configurando cada vez
mais amplo e complexo. A docência no contexto universitário tem exigido
atuação em tempos e espaços variados, desde a esfera administrativa da
instituição, ou seja, em cargos de gestão, participação em comissões
institucionais, colegiados, até a esfera que engloba o tripé da universidade
brasileira: ensino, pesquisa e extensão. A profissão em contexto do docente
universitário

abarca

a

sua

compreensão

acerca

da

atuação

como

professor/formador, logo o seu olhar para o objetivo principal das Instituições
de Ensino Superior (IES): é sobre a formação de novos profissionais.
Nesse sentido, ao olharmos para os contextos de cursos de licenciatura,
que são os tempos e espaços de formação dos futuros professores para a
Educação Básica, somos instigados a identificar aspectos que revelam a
tomada

de

consciência

acerca

dos

desafios

e

exigências

do

ser

professor/formador em cursos de licenciatura. Ao compreendermos a amplitude
do campo de trabalho do docente no Ensino Superior, torna-se importante
identificarmos e compreendermos o que os formadores pensam acerca da
formação dos estudantes para os quais eles lecionam.
Nessa direção, Dias e Ramalho (2015) salientam que:
No caso do magistério superior, podemos observar o quão
secundária parece ser a atividade de ensino, ou a gestão da sala de
aula, contraditoriamente, quando é na sala de aula que se
universaliza o conhecimento “transmitido” em nossas IES. Não é
possível alcançar mudanças expressivas num projeto de universidade
formadora (universidade do século XXI) sem se conhecer como
pensam os professores, como atuam, como representam seu trabalho
e suas condições como docentes para, de forma consciente,
posicionarem-se em relação às novas exigências profissionais como
professores universitários formadores (p. 48).

Logo, dar voz aos professores/formadores se estabelece como
fundamental para pensar os tempos e espaços formativos do Ensino Superior.
Desse modo, apresentamos, neste trabalho, um recorte de uma pesquisa na
qual um dos sujeitos protagonistas dos processos formativos no contexto
universitário, os docentes, expressaram por meio de narrativas os seus
sentidos e significados acerca do ser professor/formador.
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A pesquisa, “Aprendizagem da docência: processos formativos de
estudantes e formadores da Educação Superior”, foi desenvolvida pelo Grupo
de Pesquisa Formação de Professores e Práticas Educativas: Educação
Básica e Superior (GPFOPE). As categorias de análise decorrentes desta
pesquisa são aprendizagem docente e processos formativos. Dentre as
dimensões que articulam estas categorias, produção de sentido da e na
docência, concepção de formação e arquitetura formativa, emergem elementos
acerca da profissão em contexto na Educação Superior.
Para este estudo destacamos a produção de sentido da e na docência
no Ensino Superior como suporte para a discussão proposta. A produção de
sentido da e na docência é constituída pelas trajetórias formativas e pela
profissão em contexto. É na profissão em contexto que emergem nas vozes
dos docentes, aspectos e elementos que revelam a tomada de consciência
acerca do ser professor/formador em cursos de licenciatura, ou seja, cursos
que formam os futuros professores para a Educação Básica.
Nas falas dos professores/formadores são relatadas vivências e
experiências em tempos e espaços de atuação na Educação Superior, as quais
explicitam exigências e desafios atreladas à profissão docente neste contexto
de ensino. Evidenciamos que a atuação como professor/formador de novos
professores para a educação, desafia os docentes a olharem para as trajetórias
formativas dos estudantes, logo a refletirem sobre a qualidade da formação
proposta pelos cursos em que atuam.
Assim, neste trabalho, definimos como objetivo identificar aspectos que
revelam a tomada de consciência acerca dos desafios e exigências do ser
professor/formador em cursos de licenciatura.
PERCURSO METODOLÓGICO
A definição de um percurso metodológico para uma pesquisa implica em
articulação entre os objetivos que se tem e o modo como se pretende
desenvolvê-lo. Logo, tendo como objetivo de pesquisa compreender os
processos formativos de estudantes e professores/formadores acerca da
aprendizagem docente, definiu-se que o percurso metodológico mais
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apropriado ao estudo é o viés qualitativo considerando o contexto dos sujeitos
e suas narrativas.
Assim, adotamos como metodologia a pesquisa qualitativa narrativa de
cunho sociocultural. Com base nos estudos de Vygotsky (1993, 1994),
Connelly e Clandinin (1995) e Freitas (2000, 2010), para Bolzan (2006) a
abordagem narrativa de cunho sociocultural abrange:
Um estudo qualitativo que comporta uma análise que centra sua
atenção nos processos de construção coletiva, a partir da realidade
sociocultural dos sujeitos participantes do processo. Por meio da
análise da atividade discursiva/narrativa entre os professores é
possível fazer uma leitura dos significados das atividades dos
docentes. Essa abordagem implica a compreensão do processo de
transformação no qual os participantes da investigação explicitam
suas ideias revelando a subjetividade/objetividade das relações
sociais vividas na docência (p. 386).

Sendo assim, esta pesquisa baseia-se na perspectiva do estudo
qualitativo, pois busca analisar as narrativas dos colaboradores desta pesquisa,
considerando a sua realidade sociocultural. Deste modo, uma das propostas
desta investigação é ouvir a voz dos sujeitos, o que possibilita elaborar a
análise de suas atividades discursiva/narrativa (BOLZAN, 2006).
O contexto da pesquisa abarca duas IES localizadas na região sul do
Brasil, sendo uma IES pública e outra comunitária. O lócus do estudo
concentrou-se em cursos de licenciatura, mais especificamente, nos cursos de
Pedagogia (diurno e noturno - IES pública - noturno - IES privada) e Educação
Especial (diurno e noturno - IES pública), ofertados pelas IES. Os sujeitos da
pesquisa são estudantes e docentes destes cursos. Nesse recorte destacamos
as narrativas de professores/formadores desses cinco cursos.
Na coleta de dados optamos em realizar entrevistas narrativas
semiestruturadas, organizadas a partir de tópicos guias, gravadas em áudio e,
posteriormente, transcritas. Após a transcrição dos áudios, as entrevistas foram
devolvidas aos colaboradores, para que os mesmos pudessem ler suas
narrativas e realizar alterações ou complementações, caso considerassem ser
necessário. Com o retorno das transcrições iniciaram-se as análises.
No processo de análise das narrativas buscamos identificar os sentidos
e significados expressos nas falas dos participantes, de modo que pudessem
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ser elencadas as recorrências, o que possibilitou a construção de categorias e
suas respectivas dimensões. Esse processo de análise pautou-se na
identificação de elementos que permeiam e constituem os processos
formativos, nos quais estudantes e formadores estão envolvidos.
PROFISSÃO EM CONTEXTO: RESULTADOS E DISCUSSÕES
O trabalho docente na educação superior configura-se em um contexto
de atuação com variados tempos e espaços em que os professores
universitários são convidados, instigados, impulsionados, seja pelo coletivo,
seja pelas demandas que vão sendo criadas e mesmo impostas pelo contexto
do ensino superior. Atuações no âmbito da gestão universitária, em comissões
com

diferentes

finalidades

institucionais/administrativas,

representações

institucionais, participação em movimentos/grupos sindicais e representativos
de classe, bem como as mais variadas atuações atreladas ao tripé
universitário: ensino, pesquisa e extensão.
A ampla gama de possibilidades de inserções na profissão permite ao
docente escolher quais frentes assumirá e em quais não se envolver. Essa
escolha é pautada por diferentes motivações. O que se tem constatado, por
meio da pesquisa é que há nas últimas décadas uma demanda institucional
provocada, principalmente, pelos órgãos de fomento em meio a uma dinâmica
organizacional, instigada pela valorização profissional quando há vinculação do
professor em atividades de pesquisa.
Nesse sentido, Ramos (2015), indica que desde o final do século
passado há um movimento constituído pelo reconhecimento da dimensão
didático-pedagógica, o qual vem impulsionando reconfigurações na docência
universitária e, consequentemente, [re]significando os processos formativos
dessa docência e a ênfase deixa de se restringir à pesquisa. Logo, conforme a
autora indica, “a temática da docência na educação superior tem vindo a
assumir

uma

centralidade,

entre

outros,

tanto

no

debate

sobre

a

responsabilidade social do ensino superior como nas políticas de gestão
pedagógica desse nível de ensino” (p. 22).
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Volta-se o enfoque, então, para um dos objetivos primórdios da
universidade: a formação de novos profissionais, ou seja, o ensino.
Obviamente, compreende-se que as atividades de pesquisa e extensão
articuladas às atividades de ensino são qualificadoras e potencializadoras dos
processos formativos dos estudantes e da própria atuação dos docentes.
Porém, sabe-se também que o envolvimento com a pesquisa e a extensão,
principalmente, no caso dos estudantes é restrito, considerando-se a
percentagem de alunos envolvidos com essas atividades.
Na ilustração a seguir é possível compreendermos que os diversos
elementos que compõem a aprendizagem docente e os processos formativos
têm suas especificidades e concomitantemente estão em uma via de mão
dupla, em um processo de retroalimentação, pois ao mesmo tempo em que
permeia a contextura do tecido formativo é também permeado pelos demais
elementos. Logo, evidenciamos que a inserção em outros tempos e espaços
implica diretamente na aprendizagem docente e nos processos formativos.
Figura 1: Ilustração representativa das categorias e dos elementos e
dimensões da pesquisa Aprendizagem da Docência.

Fonte: BOLZAN et. al. 2016.
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Nesse sentido, a atuação em diferentes âmbitos possibilita que se olhe
para os processos formativos e, consequentemente, para a aprendizagem
docente de um novo ângulo, de tal modo que o sujeito possa produzir novos
sentidos acerca das trajetórias formativas.
Nessa perspectiva, se manifestam nas narrativas docentes elementos
acerca da profissão em contexto na educação superior, destacadas por
afirmativas que indicam a relevância de organização da dinâmica institucional
pautada na relação entre o ensino, a pesquisa e a extensão e de repercussão
desta dinâmica de organização do trabalho pedagógico. A partir das narrativas
docentes evidenciamos que o trabalho docente no ensino superior ao abarcar a
atuação como professor/formador em cursos de licenciatura instiga-os a
avaliarem as trajetórias formativas dos estudantes, logo a refletirem sobre a
qualidade da formação proposta pelos cursos, bem como sobre a qualidade da
formação dos egressos das licenciaturas. Do mesmo modo, evidenciam
aspectos que revelam a tomada de consciência acerca dos desafios e
exigências do ser professor/formador em cursos de licenciatura. Nessa direção,
compreendemos que a tomada de consciência
[...] acerca dos desafios impressos à profissão docente vai sendo
paulatinamente construída, permitindo que a contextualização da
docência seja dinamizada, constituindo e sendo constituída pelas
matrizes da arquitetura formativa, incidindo sobre a produção de
sentido e de significado acerca da profissão docente (BOLZAN et. al.,
2016, p. 120).

Nas narrativas a seguir evidenciamos aspectos e elementos que
corroboram com essa perspectiva:
Acho que mobilizar o aluno para aprender e aprender a sua profissão, às vezes eu
acho que eles são muito imaturos academicamente, não são imaturos de idade,
porque muitos são até mais velhos, mas imaturos no sentido de compreender que
essa é uma profissão que eles estão abraçando para no mínimo 20 anos e que a
gente não pode fazer de qualquer jeito, pois envolve gente, envolve seres
humanos, envolve crianças; isso tem sido uma luta bastante árdua, vejo que não
só minha, mas dos colegas também, não sei até que ponto a gente tem
conseguido fazer isso (Verônica, professora do curso de Educação Especial –
Diurno, IES Pública).
[...] de ter essa preocupação com a formação do cidadão, com as pessoas, e não
ser simplesmente mais um ou eu venho aqui simplesmente para garantir meu
salário. Eu acho que não é por aí, eu acho que a gente tem que gostar daquilo que
faz e fazer com vontade mesmo (Geísa, professora do curso de Pedagogia –
Noturno, IES Comunitária).
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Assim, eu exijo bastante, tenho fama de ser exigente, mas não dá para a gente
negligenciar, brincar de aprender, eu acho que tem que se esforçar e trabalhar e
estudar, a graduação é para isso, para estudar. Porque se não tem esse objetivo
de aproveitar ao máximo, quando chega na profissão, depois de formado e aí:
“bem que tinha aquela disciplina, aquela professora que era assim, assim, assado,
mas eu não aproveitei como eu deveria”. Então, eu exijo bastante, pois não dá
para a gente negligenciar o nosso aluno e ele chegar lá na educação básica ou
em qualquer outro nível [...] Então não dá para ser conivente com pessoas que
são passivas, que não se comprometem com a área, que não deveriam estar na
área da educação, uma vez que a educação traz desafios constantes, não só na
educação básica como no ensino superior, todos os dias nós estamos sendo
desafiados (Joana, professora do curso de Educação Especial – Noturno, IES
Pública).

Os professores/formadores expressam em suas vozes a relevância do
papel da formação, a importância de se colocar também no processo de
aprender a docência e a sua função como partícipe neste processo, com
responsabilidade para com a qualidade dessa formação. Essa tomada de
consciência implica aos docentes repensarem a sua própria atuação nesse
processo.
Nesse sentido, para Imbernón (2011),
O professor precisa de novos sistemas de trabalho e de novas
aprendizagens para exercer sua profissão, e concretamente daqueles
aspectos profissionais e de aprendizagem associados às instituições
educativas como núcleos em que trabalha um conjunto de pessoas. A
formação será legítima então quando contribuir para o
desenvolvimento profissional do professor no âmbito de trabalho e de
melhoria das aprendizagens profissionais (p. 47).

Logo, se estabelece um processo de formação permanente dos
docentes ao se verem mobilizados ao refletirem e avaliarem sua prática
docente.
Nesta direção, evidenciamos nas vozes dos docentes, dentre as
exigências e desafios de ser formador, a compreensão da função dos cursos
de formação e o papel do professor/formador no âmbito da formação de novos
professores para a Educação Básica.
Marlon e Francisca expressam a necessidade da priorização da gestão
da sala de aula, dos processos formativos dos estudantes, logo o
acompanhamento e orientação acerca do processo de aprender uma profissão
e do papel do curso e dos formadores nessa trajetória:
Nós temos alguns problemas como, por exemplo, estudantes que temos
encaminhado porque não tem condições efetivamente de serem graduados como
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pedagogos. Nós temos um que está em estágio, ou seja, ele chegou até o final do
curso e precisamos encaminhar essa pessoa. Não conheço ela pessoalmente,
mas a informação que me chega por parte de professores que trabalharam com
ela e de informações aqui da secretaria é de que esse estudante tem alguns
distúrbios talvez até psiquiátricos, e para colocar essa aluna em estágio tem sido
algo preocupante, então nós estamos vendo isso aqui com o pessoal da
acessibilidade para que eles encaminhem essa pessoa para profissionais que
possam fazer essa avaliação mesmo. E nós darmos um parecer para a gente ver
o que vai fazer, inclusive para que junto com o professor de estágio a gente
observe o que fazer, porque ela já esteve para fazer o estágio, abandonou e pediu
reingresso pelo vestibular, então ela tem todas as disciplinas completas. Então,
você não pode dizer para ela, você não pode, vai ter que fazer novas disciplinas,
não, ela já fez e só falta o estágio (Marlon, professor do curso de Pedagogia –
Diurno, IES Pública).
Então, qual a ingerência que a universidade está tendo para qualificar isso? O que
nós estamos pesquisando que está qualificando a nossa ação de formação para
esses sujeitos que estão saindo? Não, e isso se intensifica cada vez mais, os
alunos estão entrando já aqui, e a gente vê muito isso, os alunos que entram em
grupo de pesquisa na graduação, eu não tenho esse dado pesquisado, mas pela
minha experiência e pelo que eu observo a maioria desses alunos, a prioridade de
sair da graduação é ir para uma pós-graduação, eles não estão pensando em ir
para a escola básica e se eles estão pensando em ir para uma pós-graduação
também não tenho isso, mas será que é pra formação dele quanto profissional da
escola básica, que a graduação dele foi pra isso ou é pra dele, em relação a tentar
ingressar num ensino superior enquanto docente, docência no ensino superior, aí
claro, tem toda essa questão salarial de valorização do profissional. Mas eu acho
que nós deveríamos fazer um movimento, nós professores, e aí são os desafios
da formação nesse curso específico, pode ser desse curso e a gente poderia
estender isso às outras licenciaturas (Francisca, professora do curso de
Pedagogia – Diurno, IES Pública).

O professor/formador Marlon indica na sua fala novas demandas que
emergem dos contextos emergentes na educação superior, destacando a
questão da inclusão e das novas implicações que essa situação traz, tanto aos
docentes como à própria instituição, provocando uma avaliação dos processos
formativos.
Já a professora/formadora Francisca traz em sua fala aspectos,
conforme já indicado por Dias e Ramalho (2015), acerca da secundarização da
atividade de ensino no trabalho docente da educação superior. Como já
apontado pelas mesmas autoras, a tomada de consciência desse novo
contexto que se configura no ensino superior, que tem como um dos aspectos
a inclusão; logo é essencial que os professores/formadores possam avaliar a
sua atuação, o seu papel como professores/formadores na universidade,
destacando a relevância do equilíbrio entre as atividades na universidade a fim
de nos tornar uma “melhor” ou mais importante que a outra. A formação para
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docência não pode excluir nenhum elemento do tripé, há que se trabalhar
valorizando todos os elementos que constituem a dinâmica institucional.
Esse panorama requer também que a própria IES tome providências em
âmbito institucional para que a formação ofertada atenda a essas novas
demandas, e que as condições de ensino e de aprendizagem sejam mantidas
com a maior qualidade possível. Nessa perspectiva, Vaillant e Marcelo (2012)
salientam que “na formação inicial do docente, os formadores de formadores
são os profissionais encarregados de delinear e/ou desenvolver um currículo
que inclua os componentes necessários para propiciar um legítimoaprender a
ensinar aos futuros docentes” (p. 64).
Nesse

sentido,

dentre

as

exigências

e

desafios

de

ser

professor/formador, evidenciamos aspectos que indicam a necessidade de um
novo olhar para os processos de ensino e de aprendizagem:
[...] o educador especial também precisa conhecer o conteúdo, [...] porque é
conhecendo os conteúdos que ele sabe quais as habilidades anteriores esse cara
precisa aprender. Eu acho que a formação precisa chegar a isso, mostrar as
habilidades anteriores, não só para o educador especial, mas também para o
pedagogo, porque isso faz parte de um contexto de aprendizagem [...] e essa eu
acho que é a nova sacada que a gente precisa dar em termos curriculares porque
a informação sobre as coisas que são os conteúdos, estão em qualquer lugar, a
gente precisa dar bases para esses sujeitos de habilidades cognitivas, sociais,
culturais e etc., para que eles possam fazer uso dessas informações, para que
possam se beneficiar. É uma reversão curricular que a gente precisa fazer(Glória,
professora do curso de Educação Especial – Noturno, IES Pública).
[...] eu percebo nitidamente que esse aluno até está saindo daqui com um
conhecimento para atuar pedagogicamente, mas em termos de conhecimento de
mundo ele não mudou muita coisa. Não que tenha que mudar muito, mas talvez, a
visão de mundo que ele tinha quando entrou aqui, ele está se formando e ele não
está com uma visão muito diferente. Até mesmo de questões que envolvem o
preconceito, de questões que envolvem fazer uma leitura mais apurada das coisas
que se fala. Uma coisa que me preocupa muito e que a gente vai ter que se
adequar a tecnologia, eu sou uma delas, nas redes sociais, hoje as pessoas falam
o que querem e colocam o que querem e [...] tu não tens mais um filtro (Eugênia,
professora do curso de Educação Especial – Noturno, IES Pública).
Então o desafio, [...] é ter pessoas que se comprometem, alunos que se
comprometem com aquilo que estão fazendo, que respeitem mesmo, de fato, as
necessidades individuais, as diferenças do aluno quando adentram na escola. O
desafio, também, é a gente lidar com a população em geral, porque nem sempre
ela sabe como fazer, como lidar, a gente está sempre ali, procurando orientar e
ainda tem pessoas que pensam: “Ah, tu trabalhas com deficiência visual, tu és
uma escolhida, um ser divinal!”, alguma coisa assim (Joana, professora do curso
de Educação Especial – Noturno, IES Pública).
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A qualidade da formação dos alunos egressos é indicada como uma das
dimensões a ser contemplada pelo professor/formador, ou seja, a necessidade
de o docente ter a clareza do seu papel de formador e as implicações da sua
atuação nos processos formativos, mais especificamente, na qualidade da
formação dos estudantes dos cursos em que leciona.
Corroborando com essa perspectiva, Dias e Ramalho (2015) afirmam
que “é necessário que haja um comprometimento maior das próprias IES e
demais instituições formadoras, efetivando ações/tarefas institucionais que
demarquem o contexto e a profissão docente” (p. 33). Logo, que exista uma
articulação entre a atuação dos professores/formadores com os cursos de
formação, ou seja, dinâmicas pedagógicas e institucionais em sintonia.
A narrativa a seguir aponta para essa dimensão:
[...] como presidente do Colegiado preocupa-me, o Colegiado decide, pois dentro
dessas atividades [...] o meu medo é que o aluno saia daqui e depois entre no
mercado de trabalho e não dê conta, porque a exigência lá é grande [...] ele vai se
frustrar, e aí sempre fica aquela coisa assim, de que a formação foi ruim, de que a
universidade não deu uma boa formação. Mas eu acho que a gente tinha que
trabalhar um pouco mais com os alunos isso... A responsabilidade deles na
formação. Eles não são baldes vazios que a gente vai lá e enche, mas de que eles
também são responsáveis, de que aquilo que eles não tiveram, independente do
motivo, vai fazer falta para eles. E não tem como eu fazer, isso ser feito por mim,
isso depende da pessoa que está aprendendo também. E eu acho que talvez,
trabalhar um pouco isso [...] (Eugênia, professora do curso de Educação Especial
– Noturno, IES Pública).

Pôr em pauta a qualidade da formação implica em analisar as trajetórias
formativas. Requer, também, que se defina qual a perspectiva de qualidade
que se quer, ou seja, no que implica essa qualidade na e da formação. Eugênia
ao atuar também como gestora de um curso de licenciatura, explicita na sua
fala a preocupação vai além das demandas dela como professora/formadora,
pois a formação implica colocar-se em condição disponibilizar-se.
Segundo Imbernón (2011),

[...] não se questionam apenas as propostas epistemológicas da
forma de transmitir o conhecimento, mas sobretudo, o fato de se
esquecer o conhecimento cultural, ou do contexto, e o conhecimento
prático com toda sua carga de compromisso científico, político,
eticidade e moralidade da profissão de educar (p. 60).
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Atrelado a essa perspectiva e como evidenciado na narrativa de
Eugênia, pensar os processos formativos em cursos de licenciatura implica em
considerar os contextos sociais, culturais e históricos dos estudantes, assim
como da própria profissão docente.
As falas a seguir expressam elementos que constituem a qualidade na e
da formação inicial de professores, inclusive, indicado que a opção por
ingressar em um curso de formação de professores nem sempre é pautada por
um conhecimento acerca dessa profissão, ou seja, o que é ser professor. Nesta
direção, os professores/formadores expressam que essa dimensão precisa ser
trabalhada nos processos formativos dos acadêmicos:
Primeiro que, o que eu percebo, a gente, para vir para a educação, acho que
qualquer profissão, na verdade, a pessoa precisa se identificar, gostar de
trabalhar. Eu não sou contra que venha de outra área, mas que se descubra
dentro dessa área, que não venha só para obter um certificado, um diploma de
licenciado, porque vai ser um péssimo profissional. [...] Nas minhas disciplinas, eu
não colaboro com esse tipo de perfil de aluno e eu pego bastante no pé. Ou ele
vai se descobrir dentro da educação ou ele vai ter que precisar escolher, porque
eu acho que nunca é tarde para mudar de área (Joana, professora do curso de
Educação Especial – Noturno, IES Pública).
[...] acho que é fundamental nós como professores pensarmos em que aluno, em
quem que é esse estudante que a gente quer formar, que educador especial, que
profissional da Educação Especial quero que esteja presente no mercado de
trabalho daqui a alguns anos. “Eu exijo porque se eu tiver, se vocês um dia forem
professores do meu filho é uma professora com condições que eu gostaria que ele
tivesse”; No que depender de mim, isso vai acontecer (Cristiane, professora do
curso de Pedagogia – Diurno, IES Pública).
Então não é fazer a crítica pela crítica como muitas vezes nós fazemos, é fazer a
crítica e apresentar alternativas, não isso não está legal, mas poderia ser feita
assim. E não simplesmente ficar “malhando Judas” e não apresentar opção. Então
para mim ida para o ensino superior, deu-me a oportunidade de expandir “eu vou
poder trabalhar com quatrocentas, quinhentas professoras que vão trabalhar com
crianças”. Então essa possibilidade de pensar a formação dos profissionais que
vão atuar naquele espaço onde eu atuava como docente. E é aí que eu puxo esse
meu compromisso da formação dos profissionais que irá atuar na Educação
Básica (Rosa, professora, Curso Pedagogia – Noturno IES Pública).

Evidencia-se, a partir dessas narrativas, que a qualidade do e no
processo formativo dos estudantes, implica em proporcionar experiências e
vivências que possibilitem a ele conhecer e compreender a profissão para a
qual está buscando uma formação. Nesse contexto, como destacado pela
professora Joana, há que se conhecer o estudante, conhecer qual a sua
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expectativa e mesmo o objetivo ao ingressar em determinado curso, para dar
sentido a formação, se comprometer com seu processo formativo.
Rosa expressa em sua fala ao se referir à sua escolha em trabalhar no
ensino superior como formadora a importância do compromisso com a
formação de novos profissionais para a educação básica. A docente articula,
assim, o seu papel como docente do ensino superior com a gestão dos
processos formativos em cursos de licenciatura.
Nessa mesma direção com Imbernón (2011), reitera a relevância dessa
conscientização:
A profissão docente comporta um conhecimento pedagógico
específico, um compromisso ético e moral e a necessidade de dividir
a responsabilidade com outros agentes sociais, já que exerce
influência sobre outros seres humanos e, portanto, não pode, nem
deve ser uma profissão meramente técnica de “especialistas
infalíveis” que transmitem unicamente conhecimentos acadêmicos (p.
30).

A função do professor/formador é também de orientar os ingressantes e
apresentá-los à sua futura área de atuação, isso para que ele possa
reafirmar/consolidar à sua opção por aquele curso, por aquela área de atuação
ou fazer uma nova escolha, mais adequada aos seus objetivos pessoais e
profissionais.
Pedro e Carmem indicam elementos que compõem essa dimensão do
trabalho do docente formador e a qualidade da e na formação dos estudantes:
Eu acho que tem que perguntar para os estudantes. Como que eles experimentam
essa trajetória? Eu penso isso, percebo isso que os estudantes se desenvolvem
muito ao longo do curso, humanamente, intelectualmente; as pessoas ficam muito
diferentes ao longo do curso. Para quem começa lá no comecinho do 1° semestre,
como esse pessoal que está se formando agora, e olha assim rememora a carinha
dessas pessoas lá no 2° semestre e olha a desenvoltura com que se movimentam
hoje, é muito diferente! [...] Então apesar do brete eu acho que as pessoas
aprendem a se mover com certa desenvoltura. [...] Mas isso depende muito de
outras oportunidades extracurriculares, como tu poderes trabalhar em pesquisa,
conviver no campus, e conviver com pesquisadores com outras pessoas (Pedro,
professor, Curso Pedagogia – Noturno IES Pública)
Então essa visão assim sabe. De que a minha parte está relacionada a um todo,
do qual eu faço parte. De que há um compromisso meu como educadora com
aqueles alunos. Um compromisso direto, compromisso com uma instituição, com
um curso, com a sociedade, então essa coisa mais responsável. Claro que a
formação vai continuar ao longo da vida, que a aprendizagem vai continuar ao
longo da vida... mas quando você, assim, entrega ao aluno o diploma da primeira
graduação dele é um ritual. É um momento importante do ritual acadêmico, e que
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teoricamente aquela etapa de estudante está sendo concluída. E aquele diploma é
como se habilitasse aquela pessoa então a ingressar no mundo enfim. Então essa
ideia também assim oh, de ser exemplo, de que muito mais de que pelas palavras,
realmente conseguir ser um educador pelo exemplo, pelo modo de ser, pelo modo
de conduzir a vida acadêmica. De mostrar (Carmem, professora, Curso Pedagogia
– Noturno IES Pública).

Compreender as possibilidades formativas no contexto universitário
possibilita ao formador indicar aos estudantes o potencial de experiências
extracurriculares

como

qualificadoras

dos

processos

formativos.Nessa

perspectiva, Imbernón (2011) destaca que a
[...] a formação assume um papel que transcende o ensino que
pretende uma mera atualização científica, pedagógica e didática e se
transforma na possibilidade de criar espaços de participação, reflexão
e formação para que as pessoas aprendam e se adaptem para poder
conviver com a mudança e a incerteza(p. 15).

Há

que

se

pensar

em

processos

formativos,

tanto

dos

professores/formadores como dos estudantes em formação inicial, que não se
centrem apenas nos conteúdos específicos de cada área. As aprendizagens
significativas não podem ficar restritas ao tempo e espaço de uma sala de aula.
Acompanhar a trajetória dos estudantes, como o professor/formador
Pedro explicita em sua fala, possibilita identificar elementos que vão
permeando os processos formativos e que se tornam qualificadores e
potencializadores da formação. Nesse sentido, Dias e Ramalho (2015)
apontam para a necessidade de se deslocar o foco da ação docente no ensino
superior
[...] do ensino para a aprendizagem do aluno, pois sua tarefa não se
resume apenas a ensinar, mas fazê-lo de um modo que o aluno
aprenda. [...] é preciso saber o que, a quem, como, para que ensinar.
O conceito de formação implica numa ação profunda e sistematizada,
orientada para a transformação do professor como profissional e que
inclui não só o saber e o conhecimento (como no caso da
aprendizagem), mas também o saber fazer, o ser, o saber pensar.
Sendo assim, a aprendizagem é parte da formação, embora qualquer
aprendizagem não a promova (p. 38).

A partir das discussões construídas até aqui evidenciamos a
complexidade e a amplitude do trabalho docente no ensino superior. As vozes
dos professores/formadores indicam a sua compreensão acerca do seu papel
como formadores de novos profissionais e a sua responsabilidade para com a
formação dos egressos dos cursos em que atuam.
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APONTAMENTOS FINAIS
Dentre os achados e discussões da pesquisa que apresentamos um
recorte nesse trabalho, a profissão em contexto na Educação Superior emerge
como dimensão categorial e lança luz aos elementos acerca da tomada de
consciência acerca dos desafios e exigências do ser professor/formador em
cursos de licenciatura.
Flexibilizar o currículo e atender as demandas decorrentes do próprio
sistema de ensino e da sociedade, torna-se um desafio profissional quando o
professor/formador

busca

desenvolver

um

trabalho

com

qualidade,

proporcionando experiências e vivências que sejam significativas durante o
processo formativo dos futuros professores.
Compreender e entrelaçar as trajetórias pessoais e profissionais ao
percurso da formação significa dar sentido ao ser e estar, tanto do
professor/formador, como do estudante, em um determinado tempo e espaço.
Neste sentido, olhar para os sujeitos, responder às necessidades da/na
formação e adaptar-se ao currículo, faz com que o professor/formador reflita
sobre o seu trabalho e [re]signifique sua prática, conquistando o seu lugar e o
lugar do outro, o estudante.
Entre exigências e desafios advindos dos estudantes em sala de aula,
os

professores/formadores

também

precisam

adaptar-se

à

dinâmica

universitária, e este necessita atender as demandas sem, muitas vezes,
escolher as atividades a partir de seus interesses.
Envolver-se com o ensino, a pesquisa, a extensão, e ainda, a gestão
leva

o

professor/formador

(re)pensar

sua

atuação,

pontuando

a

responsabilidade, advinda das exigências e dos desafios que o ensino impõem,
tendo em vista a formação que está mediando, além do compromisso
para/com uma sociedade que se (trans)forma permanentemente.
A partir das vozes dos docentes evidenciamos que o trabalho docente
no ensino superior ao abarcar a atuação como professor/formador em cursos
de licenciatura instiga-os a avaliarem as trajetórias formativas dos estudantes,
logo a refletirem sobre a qualidade da formação proposta pelos cursos, bem
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como a qualidade da formação dos egressos das licenciaturas, enfocando a
responsabilidade do seu papel nesse processo.
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METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO SUPERIOR: AVANÇOS E
DESAFIOS NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DOCENTE E NA APRENDIZAGEM
DE ESTUDANTES
Robinalva Borges Ferreira1
Marília Costa Morosini2
Pricila Kohls dos Santos3
Eixo 3 – Formação de
Professores
RESUMO
Este estudo teve como objetivo analisar os avanços e desafios na prática pedagógica docente
e na aprendizagem de estudantes universitários após a utilização de Metodologias Ativas (MA),
na percepção de professores.O estudo relacionado ao ensino superior apresenta os conceitos
de qualidade, inovação, prática pedagógica e metodologia ativa, de acordo com Morosini,
Cunha, Fernandes, Morán, Zabalza e Cerdeiriña e Imbernón. A coleta de dados foi realizada
por meio do questionário, tendo como interlocutores quatro professoras, de uma universidade
comunitária catarinense, que participaram de formação continuada referente as Metodologias
Ativas (MA’s). A Análise Textual Discursiva (ATD) foi utilizada para analisar os dados da
pesquisa, devido a abordagem qualitativa. Os resultados apontaram muitos avanços na prática
pedagógica e na aprendizagem dos estudantes como: melhoria no planejamento e organização
da aula; aula mais atrativa; aprendizagem significativa; melhora no relacionamento entre
professor e estudante e entre estudantes; ampliação de leituras de textos; utilização das TIC’s
e desenvolvimento de várias habilidades, protagonismo dos estudantes, aprendizagem de
conhecimentos diversificados: teóricos e práticos, relacionados ao mercado de trabalho.
Quanto aos desafios sinalizados: mudança da cultura dos estudantes, de passivo para ativo no
processo; mais tempo para o professor planejar e organizar as aulas; conhecer as
particularidades da metodologia ativa utilizada, maior domínio dos conhecimentos, realização
das atividades pré-aula pelo estudante. Por fim, três pontos foram evidenciados no estudo:
melhoria do planejamento das aulas, mudança de cultura na postura do estudante e melhoria
nas condições de trabalho para os professores conseguirem organizar melhor suas aulas para
a utilização das Metodologias Ativas. Percebemos ainda, a necessidade de continuarmos
aprofundando os estudos acerca dessa temática.
Palavras-chave: Metodologias Ativas. Ensino superior. Prática pedagógica. Docente.
Aprendizagem. Estudantes.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O cenário mundial aponta para a globalização, multiculturalidade,
tecnologia avançada, internacionalização e remonta para a qualidade e
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do trabalho.Mestre. Doutoranda em Educação do PPGEdu da PUCRS. E-mail:
robinalva.ferreira@acad.pucrs.br
2Orientadora.
Doutora em educação. Professora do PPGEdu da PUCRS. E-mail:
marilia.morosini@pucrs.br
3Doutora
em educação.Professora colaboradora do PPGEdu da PUCRS. E-mail:
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1167

inovação da educação superior no sentido de dar conta da formação do
profissional para atuar nessa sociedade em constante mudança.
A qualidade é um conceito plural, pois quando nos referimos a educação
superior logo pensamos em qualidade dessa educação, qualidade do ensino e
da aprendizagem, qualidade da pesquisa e da extensão, qualidade da gestão,
qualidade dos serviços, qualidade das publicações, qualidade das relações
humanas, enfim, qualidade de um Projeto Pedagógico Institucional.
Para Morosini (2009) o conceito de qualidade é polissêmico e depende a
quem é dirigida e por quem é definida. A qualidade na universidade está
colocada em várias dimensões, desde a gestão universitária que envolve
planejamento, execução e avaliação referente às questões administrativas,
financeiras e acadêmicas, passando pela especificidade para dar conta do
projeto pedagógico e da missão institucional, além de superar os desafios
regionais, nacionais e internacionais, até a busca da equidade contemplando
as questões acadêmicas, os processos educativos, os professores, o currículo
e a inovação.
Quando falamos de inovação na educação buscamos os pressupostos
de Cunha (in Morosini, 2006, p. 445):
Conceito de caráter histórico social marcado por uma atitude
epistemológica do conhecimento para além das regularidades
propostas pela modernidade e caracterizado por experiências que
são marcadas por: ruptura com a forma tradicional de ensinar e
aprender e/ou com os procedimentos acadêmicos inspirados nos
princípios positivistas da ciência moderna; gestão participativa, em
que os sujeitos do processo inovador sejam os protagônicos da
experiência; re-configurações dos saberes anulando ou diminuindo
as dualidades entre saber científico/saber popular, ciência/cultura,
educação/trabalho, etc.; reorganização da relação teoria/prática
rompendo com a dicotimização; e perspectiva orgânica no processo
de concepção, desenvolvimento e avaliação da experiência
desenvolvida.

Nesse sentido, a busca da qualidade e da inovação reflete na qualidade
da docência universitária, no cotidiano docente de ensinar, aprender e avaliar e
consequentemente nas metodologias e estratégias de ensino/aprendizagem.
Nesse contexto, vemos como potencializador à qualidade e inovação a
utilização das Metodologias Ativas na educação superior.
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Como professoras universitárias há muitos anos temos pensado nesses
dois

aspectos,

qualidade

e

inovação,

devido

a

preocupação

e

o

comprometimento com a formação qualificada dos estudantes.
Para Morán (2015), a metodologia ativa fará parte da inovação na
universidade, depois do realinhamento do projeto pedagógico, do currículo, da
avaliação, dos tempos e espaços, da utilização da tecnologia.
A metodologia ativa de aprendizagem parte de problemas e situações
reais da profissão, possibilita desafios relevantes, jogos colaborativos e
individuais, atividades e leituras, combinando tempos individuais e tempos
coletivos, projetos pessoais e projetos de grupo, nas quais o aluno seja ativo e
não passivo, tenha um envolvimento profundo e não burocrático e que o
professor seja orientador e não transmissor, por meio de uma organização
didático pedagógica, com aulas roteirizadas, que busquem o alcance dos
objetivos propostos e o desenvolvimento intelectual, emocional, pessoal e
comunicacional dos estudantes. (MORÁN, 2015).
Nesse entender o docente é capaz de aliar o conteúdo trabalhado com
seus alunos ao cotidiano destes discentes, criando e recriando um ambiente
rico de produção do conhecimento em que todos são ao mesmo tempo autores
e aprendizes. (GALE, MILLS, CROSS, 2017).
Tendo em vista as questões supracitadas e a participação de alguns
professores, de uma Universidade Comunitária Catarinense, na formação
acerca das Metodologias Ativas (MA’s), emergiu a problemática do estudo:
quais os avanços e os desafios na prática pedagógica de docentes e na
aprendizagem dos estudantes universitários após a utilização de Metodologias
Ativas, na percepção de professores?O objetivo foi analisar os avanços e
desafios na prática pedagógica de docentes e na aprendizagem de estudantes
universitários após a utilização de Metodologias Ativas, na percepção de
professores.
A Prática Pedagógica é entendida como:
Uma prática intencional de ensino e de aprendizagem, não reduzida à
questão didática ou às metodologias de estudar e de aprender. [...]
Articulada a uma educação como prática social e ao conhecimento
como produção histórica e cultural, datado e situado, numa relação
dialética e tensionada entre prática-teoria-prática, conteúdo-forma,
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sujeitos-saberes-experiências e perspectivas
(FERNANDES, 1999 in MOROSINI, 2006, p. 447).

interdisciplinares.

PERCURSO METODOLÓGICO E ENTRELAÇO DE TEORIA E EMPIRIA
A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário enviado
para quatro professoras, de uma Universidade Comunitária Catarinense, que
participaram de atividades de formação continuada referente as Metodologias
Ativas. As professoras participaram da pesquisa a partir do aceite do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, sendo que o TCLE e o questionário
foram enviados por email para as quatro professoras e o retorno ocorreu no
prazo estabelecido.
A análise dos dados foi realizada utilizando os pressupostos da Análise
Textual Discursiva- ATD, de Moraes e Galiazzi (2014), atendendo a abordagem
qualitativa do estudo: 1) A unitarização, no qual fizemos a desmontagem das
respostas dos questionários objetivando examinar os detalhes do material e
buscar as unidades de sentido referentes aos avanços e desafios na prática
pedagógica

e

na

aprendizagem

os

estudantes

após

utilização

das

Metodologias Ativas; 2) A categorização: na qual buscamos as relações entre
as unidades de sentido aproximando-as e reunindo-as em grupos mais
complexos, quais sejam as categorias; 3) Metatexto: que é o resultado
expresso a partir da unitarização e da categorização no sentido de captar o
novo e o emergente por meio da impregnação no material analisado.
Apresentamos a análise dos dados iniciando pela caracterização das
quatro professoras interlocutoras.
CARACTERIZAÇÃO DAS INTERLOCUTORAS
As interlocutoras desse estudo foram quatro professoras de uma
Instituição Comunitária Catarinense, que participaram de uma formação
continuada acerca das Metodologias Ativas – MA’s - oferecida pelo Consórcio
Sthem Brasil, em Lorena, São Paulo, no período de 2014 a 2016. Uma
professora também participou de um curso sobre Devising 21 – Aprendizagem
Ativa no Ensino Superior – realizado na PUCPR, em 2016.
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Todas as professoras tem regime de trabalho de Tempo Integral (TI),
sendo que três estão há mais de 10 anos na Instituição. Em relação as
horas/aula na graduação, duas tem entre 9 e 20 horas/aula e duas tem mais de
30 horas/aula, sendo que as horas restantes para completar 40 horas
semanais são dedicadas a gestão, pesquisa e extensão. Três delas tem mais
de 20 anos de exercício da docência. Duas são da Unidade Acadêmica4 de
Ciências Sociais Aplicadas (UNA CSA), uma da Unidade Acadêmica de
Humanidades Ciências e Educação (UNA HCE) e uma da Unidade Acadêmica
Ciências da Saúde (UNA SAU).
Após a unitarização e categorização dos textos das respostas das
interlocutoras, apresentamos as categorias emergentes.
METODOLOGIAS ATIVAS UTILIZADAS
O quadro abaixo apresenta as MA’s utilizadas pelas professoras após a
capacitação acerca da temática.
Quadro 1 - Metodologias Ativas utilizadas pelas professoras
PROFESSORAS
PA5
PB
PC

4

MA
Peer instruction, estudo de caso, quebra-cabeça,
questões problematizadoras, projeto
Estudo de caso; Situações Problema
Peer instruction e TBL (na verdade utilizo estas
técnicas com algumas adaptações para a minha

QUANTIDADE
5
2
2

Art. 21 - A Unidade Acadêmica (UNA) é a instância institucional básica que congrega e

distribui docentes para a atuação integrada nas dimensões do ensino, da pesquisa e da
extensão, em determinadas áreas de conhecimentos e/ou campos de formação acadêmicoprofissional. Parágrafo único - A UNA está subordinada matricialmente às Pró-Reitorias, com
atribuições normativas de administração e coordenação, de acordo com as políticas e diretrizes
institucionais emanadas dos órgãos superiores e estabelecidas nos ordenamentos da UNESC.
De acordo com o Art. 22 - A UNA é composta por diversos cursos de graduação, sequenciais,
de pós-graduação, programas de ensino, pesquisa, extensão e educação básica, ofertados
pela Universidade, e seus colegiados e coordenações terão suas atribuições conforme disposto
no Regimento Geral e em resoluções específicas aprovadas pelo CONSU. (ESTATUTO DA
UNESC, 2014, p.10).
5

As professoras interlocutoras foram denominadas, PA, PB, PC e PD.
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realidade)
Peer Instruction e o PBL (Project Based Learning) –
Aprendizagem baseada em projetos.
Fonte: A Autora (2017).
PD

2

Três professoras utilizam o peer instruction6, duas utilizam o estudo de
caso7, duas utilizam questões problematizadoras ou situações problemas8,
duas o PBL (Project Based Learning) Aprendizagem Baseada em Projetos.
Uma professora utiliza o quebra-cabeça9 e o TBL10.

6

Ou Aprendizagem pelos Pares, um método de ensino criado pelo professor Eric Mazur,

do Departamento de Física da Universidade Harvard, EUA, no início da década de 1990, foi
introduzido em uma disciplina de Física básica nessa mesma universidade e se difundiu
rapidamente pelo mundo. Baseado no estudo prévio do aluno e na interação com seus colegas
de classe, através de discussões sobre questões conceituais mediadas pelo professor, o
método Peer Instruction (PI) tem por objetivo modificar o comportamento do aluno em sala de
aula, fazendo com que todos os alunos se envolvam com o conteúdo de ensino, por meio de
questionamentos estruturados, promovendo o aprendizado colaborativo. (MAZUR, 1997 apud
DINIZ, 2015, p. 9)
7

“O estudo de caso é uma estratégia metodológica que desenvolve os processos de

análise e de síntese, fomentando conexões que fortalecem a capacidade de argumentação e
contra-argumentação de uma situação e/ou fenômeno singular que exige um procedimento
investigativo e que estão ligados ao campo profissional em estudo.” (ANASTASIOU, 2004 in
MOROSINI, 2006, p. 454).
8Metodologia

da Problematização: entendida como um conjunto de métodos,

procedimentos ou atividades intencionalmente selecionados e organizados para realização de
um propósito maior, que é o de preparar o estudante/ser humano para tomar consciência de
seu mundo e atuar também intencionalmente para transformá-lo em uma direção de um mundo
e de uma sociedade que permitam uma vida mais digna para o próprio ser humano. (BERBEL,
1999 in MOROSINI, 2006, p. 455)
9

O método Jigsaw, desenvolvido por Aronson e cols. (1978), não se distancia dos

princípios enunciados por Johnson e Johnson (1974) e caracteriza-se por um conjunto de
procedimentos específicos, especialmente adequado ao desenvolvimento de competências
cognitivas.[...] Numa primeira fase, os alunos são distribuídos em grupos de base e um
determinado tópico é discutido por todos de cada grupo. O tópico é subdividido em tantos
subtópicos quantos os membros do grupo. Numa segunda fase, cada aluno estuda e discute
com os membros dos outros grupos a quem foi distribuído o mesmo subtópico, formando assim
um grupo de especialistas. Posteriormente, cada um volta ao grupo de base e apresenta o que
aprendeu sobre o seu subtópico aos seus colegas, de maneira que fiquem reunidos os
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Portanto, a MA mais utilizada é o peer instruction, seguida do estudo de
caso, situações problema e PBL, enquanto as menos utilizadas são o quebracabeça e o TBL.
Possivelmente estas foram as metodologias mais estudadas e discutidas
pelas professoras na formação continuada, o que lhes proporciona mais
conhecimento e segurança para a utilização.
Quanto a frequência, ou seja, em quantas aulas as professoras
utilizaram as MA’s em uma disciplina de 4 créditos (72 horas aula/18
encontros): PA diz que: “Depende da disciplina – tenho uma disciplina que uso
estudo de caso três vezes no semestre e o restante projeto.”Já a
interlocutoraPB diz ter utilizado em até 3 aulas, PC utilizou acima de 10 e PD
afirma que: “até 3 no caso do peer Instruction e todas as aulas no caso do PBL,
pois são projetos desenvolvidos durante todo o semestre.”
ESCOLHA DAS METODOLOGIAS ATIVAS
As quatro professoras citaram, de uma ou outra forma, que os elementos
do plano de ensino/aprendizagem são levados em consideração para a escolha
da MA para as aulas, como a ementa, os objetivos e os conteúdos. De acordo
com as professoras participantes da pesquisa:
“Os objetivos do plano de ensino (ensino e aprendizagem) e se realmente vai
impactar na dimensão aprender. Não compreendo aprendizagem onde o sujeito
não é ativo no processo. Por isso muitas coisas que ‘sugerem’ para metodologias
ativas não é nada novo, se discute isso desde Piaget a Vygotsky. Apenas escolhe
a melhor metodologia diante de cada situação.” (PB).
“Os conteúdos a serem abordados bem como minha experiência com tais
conteúdos. Além disso, como não tenho formação pedagógica muitas vezes as

conhecimentos indispensáveis para a compreensão do tópico em questão. Cada estudante
precisa aprender a matéria para‘si próprio’ e também explicar aos seus colegas, de forma clara,
o que aprendeu (COCHITO, 2004 apud FATARELI, 2010, p.162).
10Estratégia

Baseada em Equipes. É uma estratégia instrucional desenvolvida para

cursos de administração nos anos 1970, por Larry Michaelsen, direcionada para grandes
classes de estudantes. Procurava criar oportunidades e obter os benefícios do trabalho em
pequenos grupos de aprendizagem, de modo que se possa formar equipes de 5 a 7
estudantes, que trabalharão no mesmo espaço físico (sala de aula). (BURGUESS, 2014 apud
BOLLELA; SENGER; TOURINHO; AMARAL, 2014, p. 293)
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escolhas destes métodos baseiam-se no meu conhecimento sobre MA, que ainda
é restrito.” (PC)

Além desses aspectos, também foram citados, como elementos
influenciadores para a escolha da MA utilizada, o tempo que a professora
dispõe para organizar a aula, o perfil do egresso constante no Projeto
Pedagógico do Curso e, ainda, o conhecimento sobre a MA que será utilizada.
Portanto, a partir dos relatos podemos apreender que o plano de ensino
e a organização do professor aparecem como decisivos e imprescindíveis para
a utilização das Metodologias Ativas.
AVANÇOS NA PRÁTICA PEDAGÓGICA
Os avanços na prática pedagógica com a utilização das MA’s na
percepção das professoras foram agrupados em dois blocos: planejamento e
aula.
Quanto ao planejamento destacamos quatro aspectos (Figura 1):
definição

clara

dos

objetivos

a

serem

alcançados;

organização

e

sistematização dos conteúdos da disciplina; previsão de tempo para a
organização da aula, pois a organização necessita de um tempo maior e a
previsão para utilizar as TIC’s, Tecnologia de Informação e Comunicação.
Figura 1 - Aspectos do planejamento

Fonte: As Autoras, 2017.

A esse respeito, PD aponta a utilização das MA’s como positiva, não
somente na execução das aulas, mas também em aspectos referentes a
organização e planejamento das mesmos. Em sua fala sobre os avanços na
prática pedagógica, afirma que:
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“Foram vários avanços, dentre eles posso citar: melhor organização da disciplina e
planejamento das aulas, uma vez que os objetivos de aprendizagem estão
definidos; maior objetividade nos conteúdos; ampliação da base de conteúdos
relativos à disciplina em função dos artigos e textos que são continuamente
pesquisados; domínio de novas ferramentas tecnológicas como o aplicativo
Socrative11 usado para a captura das respostas dos alunos; maior facilidade na
elaboração das questões problema e por consequência no estilo de avaliação
individual, que passou a ser mais operatória e não simplesmente baseada na
memorização de conceitos; habilidade para tratar várias situações simultâneas em
sala de aula.” (PD)

A exemplo do relato apresentado, a melhoria no planejamento da
disciplina e maior organização do conteúdo foi apresentado como destaque, a
partir da utilização das MA’s, por todas professoras. Nesse sentido, Zabalza e
Cerdeiriña (2010) apontam que o planejamento é uma competência básica do
professor e que a qualidade da docência está diretamente relacionada a
qualidade do planejamento.
Quanto a aula utilizando a MA vários avanços foram citados, tais como:
menos aula expositiva, aula mais atrativa, aprendizagem significativa, melhora
no relacionamento entre professor e estudante e entre estudantes, ampliação
de leituras de textos e artigos, facilidade para elaboração de questões
problema, utilização de ferramentas tecnológicas como o aplicativo socrative,
desenvolvimento de várias habilidades, prova mais operatória e feedback
constante.
A fala da professora expressa alguns avanços referentes a aula:
“São muitos os avanços, para citar alguns deles diria que minhas aulas tornaramse mais atrativas, onde muitas vezes os acadêmicos nem sentem o tempo passar.
Além disso, o uso destas metodologias no LMI 12 me aproximou dos alunos,
melhorando meu relacionamento com eles e o relacionamento entre eles. O relato
de alguns alunos é de que sua aprendizagem tornou-se muito mais significativa
através das MA’s.” (PC)

A função do professor é mais de curador e orientador. Curador no
sentido de escolher materiais e atividades que tenham sentido para o
estudante, além de cuidar, estimular e orientar para a aprendizagem.

11Aplicativo

no qual os estudantes compartilham compreensão, respondendo a perguntas de
avaliação formativa em vários formatos: questionários, votações através de perguntas rápidas,
bilhetes de saída e corridas no espaço. Depois de os alunos lançarem o aplicativo Socrative
Student, terão de entrar na sala de aula através do código exclusivo do professor.
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socrative.student&hl=pt)
12Laboratório de Metodologias Inovadoras da Instituição.
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Orientador no sentido de orientar a turma, os grupos e cada estudante
individualmente. (MORÁN, 2015).
A função do professor é de extrema importância para promover a
participação dos alunos nas aulas, o que exige maior preparação da atividade,
um acompanhamento durante a execução e uma correta apresentação dos
resultados. (IMBERNÓN, 2012).
A esse respeito, Imbernón (2012), apresenta dez sugestões para a
participação do alunado:
1)
O roteiro da aula precisa ser claro, coerente e saber muito bem o
que se espera do alunado; 2) Entrar em acordo sobre o que será realizado; 3)
Estimular o intercâmbio e a encontrar diversos procedimentos para realizar a
tarefa; 4) Decidir como se faz e o que cada um vai fazer; 5) As atividades têm
de ser interessantes e agradáveis; 6) As atividades precisam ser viáveis e
úteis; 7) Precisam ser criativas e das autonomia; 8) Explicar como obter a
ordem e estrutura; 9) Deve haver uma apresentação final, avaliando em grupo
os resultados; 10) A apresentação deve ser registrada por escrito.
(IMBERNÓN, 2012, p. 86).
DESAFIOS NA PRÁTICA PEDAGÓGICA
Todas as professorascitaram os desafios enfrentados na prática
pedagógica, quando utilizaram MA, os quais foram agrupadas em três blocos:
quanto ao estudante, quanto ao professor e quanto as condições de trabalho.
Quanto aos estudantes, os desafios são os seguintes: mudar a cultura
dos estudantes no sentido de passar de receptivo para ativo e protagonista da
sua aprendizagem; diminuir a apatia dos estudantes que preferem aula
expositiva e exercício; melhorar a capacidade de reflexão e respostas as
perguntas e trabalhar em equipe.
Como relata PC:
“Muitas vezes os acadêmicos não querem tornar-se protagonistas do processo,
preferindo o modelo tradicional, onde o professor traz tudo pronto. As
metodologias ativas exigem mais deles e muitos alunos resistem ao processo.
Quando isto acontece fica mais difícil ter êxito.” (PC)

Três das quatro professoras apontaram como desafio a cultura do
estudante, ou seja, a sua postura frente ao aprendizado, como mero receptor
de conteúdo e não como protagonista e participante ativo no processo
ensino/aprendizagem.
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Esta cultura é compreensível e justificável talvez pela trajetória dos
estudantes de mais de dez anos nos bancos escolares até chegar a
universidade terem aprendido basicamente por meio da aula expositiva, sendo
apenas receptivos no processo de aprendizagem.
Cabe a nós professores universitários mudar esta cultura nas aulas e
formar professores nos cursos de licenciatura que utilizem metodologias que
envolvam o estudante no sentido de protagonizar sua aprendizagem e torná-la
significativa.
O Protagonismo é entendido como:
A participação dos sujeitos nos processos de formação, incluindo a
compreensão de autoria. [...] Envolve a tomada de decisões
partilhadas; a produção pessoal original e criativa; o estímulo aos
processos intelectuais mais complexos e não repetitivos. “Refere-se
ao caráter de ator principal que assume o sujeito em ações
fundamentadas e críticas, em contraposição ao seu lugar de executor
decorrente da perspectiva tecnicista”. (LUCARELLI, 2003, p. 100;
CUNHA, M. I. in MOROSINI, 2006, p.446).

Quanto ao professor temos os desafios citados: mais tempo para
preparar as aulas; cuidado com o tempo para o cumprimento da ementa da
disciplina; conhecer a metodologia a ser trabalhada, suas particularidades,
etapas e possibilidades; dificuldade para elaborar as questões problema que
serão utilizadas no Peer Instruction (PI); dificuldade para seleção dos textos de
referência que devem ser lidos antes das aulas; conhecimento amplo do
professor para poder orientar os grupos com diferentes projetos e questões
problematizadoras, e flexibilidade e “jogo de cintura” para lidar com situações
adversas.
Quanto as condições de trabalho: o desafio é ter hora atividade para
preparar as aulas, pois demandam mais tempo para planejamento e
organização.
Percebemos que alguns desafios se intercruzam com os avanços, como
o planejamento da disciplina, tendo em vista que ele melhora, mas demanda
tempo de preparação, e segundo a PB a dificuldade é a ausência de hora
atividade, ou seja, das condições de trabalho para planejar a disciplina e
organizar os conteúdos.
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Outro desafio entrecruzado com os avanços é a formação do professor,
pois precisa conhecer e dominar a metodologia a ser utilizada, elaborar
questões orientadoras do estudo, organizar os conteúdos e selecionar os
textos mais adequados.
Os professores deveriam ser intelectuais transformadores, ativos,
críticos e reflexivos se quiserem educar estudantes para serem cidadãos ativos
e críticos. Estes intelectuais transformadores precisam dar voz ativa nas
experiências de aprendizagem dos estudantes, tendo como ponto de partida os
alunos em grupos, não isolados, em seus diversos ambientes culturais, raciais,
históricos e de classe e gênero, juntamente com seus problemas, esperanças e
sonhos. (GIROX,1997).
“[...] Os professores como intelectuais devem ser vistos em termos dos
interesses políticos e ideológicos que estruturam a natureza do discurso,
relações sociais em sala de aula e valores que eles legitimam em sua atividade
de ensino.” (GIROX, 1997, p. 162).
AVANÇOS NA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES
Os avanços na aprendizagem dos estudantes, após a utilização das
MA’s, citados pelas professoras foram os seguintes:
Protagonismo do estudante: O aluno é o sujeito da ação, é o sujeito
que constrói conhecimento (PB), desenvolvimento da autonomia no processo
de apropriação do conhecimento e formação. (PD)
Desenvolvimento de habilidades: trabalho em equipe, diálogo,
argumentação, defender opiniões, entendimento do conteúdo, interesse do
aluno pelo assunto. (PA, PB, PC, PD)
Aprendizagem: conhecimentos teóricos e práticos, conhecimentos
necessários para o mercado de trabalho como: saber expor/defender suas
ideias, respeitar as ideias dos colegas, trabalhar em grupo, liderar entre outros
(PC). Busca da aprendizagem significativa. (PA; PD)
DESAFIOS ACERCA DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES
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Os desafios acerca da aprendizagem dos estudantes na utilização das
Metodologias Ativas citados pelas professoras foram os seguintes:
Mudança da cultura dos estudantes: do sujeito passivo para sujeito
ativo no processo ensino/aprendizagem (PB). Fazer com que compreendam os
ganhos na aprendizagem com a utilização da MA. (PA);
Condições de trabalho: Falta de horas disponíveis ao professor para
preparação das aulas. (PC)
Resistência de professores: Existe muita resistência de alguns colegas
que não veem a iniciativa de inovar na sala de aula com “bom olhos”, pois tiram
eles da zona de conforto. (PC)
Atividades pré-aula: Fazer com que os estudantes entendam que a
leitura antecipada dos textos e as atividades pré-aula também fazem parte da
aprendizagem. (PD)
Dificuldades: “De compreender a questão problema devido as
limitações do português; de trabalhar em equipes formadas pelo professor
(devido “as panelas”); de concentração de alguns alunos devido o barulho ser
maior no desenvolvimento das atividades; com a pesquisa, análise de dados e
com a escrita do projeto, pois exige poder de síntese, ordenamento de
informações e aporte teórico e dificuldade de fazer a avaliação quando utilizado
o PBL”. (PD)
Tais considerações nos levam a refletir que a aprendizagem na
Educação Superior precisa de um enfoque não linear, não unilateral, não
dualista, não determinista ou voluntário. Essa visão se sustenta em um
conjunto de fatores capaz de intervir nos processos educacionais. Estes
precisam ser multidimensionais e dependem de atores, ideias, processos e
estruturas. A educação reproduz as condições da sociedade e ao mesmo
tempo pode transformá-la, à medida que é criadora das potencialidades
humanas. (MOROSINI; NASCIMENTO, 2015).
QUANDO A PALAVRA FICA ABERTA
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No final do questionário foi deixada a “palavra aberta” para as
professoras escreverem algo a mais sobre as MA’s e somente uma não se
manifestou.
PA finaliza as respostas descrevendo que os alunos resistem as
atividades com MA devido as leituras prévias e as atividades em equipe e
esperam aula expositiva e professor escrevendo no quadro. A professora
aponta como sugestão o trabalho de convencimento do coordenador de curso
da importância da participação ativa e comprometimento do estudante com sua
aprendizagem.
Outra professora, PD, se sente motivada utilizando MA por dois
aspectos: satisfação com o fazer pedagógico que leva o aluno a pensar e
buscar autonomia na aprendizagem, e a avaliação geral da disciplina
(avaliação institucional) pelos alunos muito positiva, acima de 9,0.
Duas professoras (PC e PD) entendem que a utilização das MA’s é um
caminho sem volta para a formação dos estudantes no sentido de melhorar sua
aprendizagem e estar mais bem preparados para o trabalho numa sociedade
em constantes mudanças.
“As instituições que investirem nisto sairão na frente e produzirão melhores alunos
com estes métodos... Porém temos muitas dificuldades para esta efetivação e
acredito que a academia deva discutir propostas de como superar estas
dificuldades e conseguir avançar nos modelos de ensino.” (PC)

PD e PA fizeram apontamentos, respectivamente, para o apoio
institucional e da coordenação do curso aos professores para juntos buscarem
a superação dos desafios encontrados na utilização das MA’s, principalmente
no que se refere a mudança de cultura dos graduandos passando a ser sujeitos
ativos no processo ensino/aprendizagem, além do incentivo para continuidade,
pois o professor tem mais trabalho na organização e na condução da aula.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Finalizando este estudo, percebemos que muitos avanços permeiam a
prática pedagógica dos professores quando utilizadas as Metodologias Ativas,
principalmente acerca da melhoria no planejamento docente e das aulas, se
tornando mais atrativas, valorizando a aprendizagem significativa, a melhora no
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relacionamento entre professor e estudante e entre estudantes, ampliação de
leituras de textos, utilização das TIC’s e desenvolvimento de habilidades.
Quanto aos avanços na aprendizagem dos estudantes quando utilizadas
as Metodologias Ativas foram apontados: o protagonismo do estudante, o
desenvolvimento de diversas habilidades e a aprendizagem de conhecimentos
diversificados: teórico e práticos, relacionados ao mercado de trabalho.
Quanto aos desafios na prática pedagógica: referente aos estudantes:
mudança da cultura, de passivo para ativo no processo; referente ao professor:
mais tempo para planejar e organizar as aulas, conhecer as particularidades da
metodologia ativa utilizada, maior domínio dos conhecimentos, flexibilidade
para lidar com situações adversas; referente as condições de trabalho: ter hora
atividade para preparação das aulas.
Quanto aos desafios na aprendizagem dos estudantes destacamos:
novamente a mudança de cultura dos estudantes; as condições de trabalho do
professor; a importância da realização das atividades pré-aula e as
dificuldades: de trabalhar em equipe, de concentração, de compreender as
questões problema, de pesquisar, analisar dados e escrever o projeto.
Por fim, evidenciamos que o planejamento aparece como forte princípio
das MA’s, bem como a satisfação das professoras com os avanços
conseguidos, apesar do grande desafio de mudar a cultura dos estudantes, e
suas próprias, buscar apoio dos gestores dos cursos e ter as condições de
trabalho necessárias para a continuidade de tais metodologias.
Ainda sim, é importante ressaltar que para a utilização das Metodologias
Ativas é necessário que o professor também saia da sua zona de conforto e
busque, juntamente com seus alunos, a qualidade da educação. Uma vez que
professores e alunos são, ao mesmo tempo, autores e consumidores de
conhecimento e coparticipes deste processo de ensino e de aprendizagem.
O devir é continuarmos pesquisando e aprofundando esta temática,
dando vez e voz a professores e estudantes, no sentido de prosseguirmos na
caminhada rumo a qualidade e inovação no ensino superior, por meio da
contribuição das Metodologias Ativas de aprendizagem.
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CONTEXTOS EMERGENTES NA EDUCAÇÃO SUPERIOR A PARTIR DO
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RESUMO
Este texto apresenta resultados preliminares referentes a uma pesquisa do estado do
conhecimento, vinculada ao projeto de pesquisa “Impactos das Políticas de Formação de
Professores em Contextos Emergentes”, desenvolvida pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em
Políticas Públicas e Gestão Educacional – GESTAR/CNPq, voltada a analisar os impactos das
políticas de formação inicial e continuada nos cursos de licenciaturas (presencial e a distância)
da UFSM em inter-relação com contextos emergentes e a qualidade da educação superior.
Sendo assim, este trabalho objetiva compreender os contextos emergentes que configuram a
relação educação superior e os cursos de licenciatura no Brasil. Trata-se de uma pesquisa do
estado do conhecimento, realizada junto a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações
(BDTD) do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), disponível em
<http://www.ibict.br>, com publicações no período de 2011 a 2015 relacionadas a temática em
discussão. Assim, buscou-se priorizar na seleção, leitura flutuante e categorização das
tendências e contribuições dos estudos à educação superior em interlocução com a expansão,
internacionalização, diversidade e diversificação, bem como formação de professores, em
busca de configuração dos contextos emergentes nos cursos de licenciatura. Conclui-se que os
trabalhos encontrados e selecionados, apresentam elementos que caracterizam o cenário da
educação superior e o que tem se configurado emergente na perspectiva dos cursos de
licenciatura e que nos textos analisados a terminologia “contextos emergentes” ainda é pouco
discutida, mas estão intimamente relacionados a elementos que interferem na produção de
políticas educacionais, bem como são decorrentes de tais políticas e se descortinam em ações
de governo e/ou institucionais e na organização interna dos respectivos cursos de licenciatura.
Palavras-chave: Contextos Emergentes. Educação Superior. Curso de Licenciatura.

INTRODUÇÃO
Ao longo do século XX e início do século XXI, as políticas públicas para
a Educação Básica e Superior no Brasil passaram por [re]estruturações de
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pequenas a grandes proporções. Tais perspectivas imbricadas ao aumento
populacional, ao desenvolvimento e o crescimento econômico no país,
condicionados a fatores tais como urbanização, industrialização e formação
tem sido preocupação constante nas pesquisas e debates, especialmente no
que tange a universalização do acesso e aos aspectos constitutivos à formação
e atuação docente de qualidade. Também, o processo de internacionalização
das políticas educacionais e a realidade que envolve a formação e valorização
de professores no Brasil estão intimamente interligados (AZEVEDO; CATANI,
2013).
Além da perspectiva normativa para atendimento às metas mundiais
para a educação superior, outros marcos importantes foram delineando os
encaminhamentos realizados pela União, para atender as especificidades e
necessidades das redes e sistemas de ensino, articulando as Instituições de
Ensino Superior, por adesão dos estados, municípios e Distrito Federal. Tais
perspectivas implicaram no surgimento de uma nova conjuntura para a
Educação

Superior

e,

consequentemente,

novas

demandas

para

a

universidade que, diretamente, influencia e se deixa influenciar pelo campo das
políticas públicas educacionais no Brasil entre outras realidades mundiais.
Essa realidade multifacetada passou denominar-se contexto emergente e
requer uma nova pedagogia universitária.
Verifica-se a existência de um paradigma educacional que vem
[re]articulando novos rumos e, consequentemente, novos processos de gestão
de Cursos e Programas na Universidade. Para tanto, no redimensionamento
desse cenário prioriza-se compreender quais as políticas e as ações
desenvolvidas na interlocução entre educação superior e básica – no âmbito
global/nacional/local, sob o viés da qualidade da formação e atuação
profissional, delineiam e desencadeiam contextos emergentes.
Sendo assim, os estudos oriundos do projeto de pesquisa intitulado
“Impactos das políticas de formação de professores em contextos emergentes”,
desenvolvido pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas e
Gestão educacional - GESTAR/CNPq, tem o intuito de analisar os impactos
das políticas de formação inicial e continuada nos cursos de licenciaturas
(presencial e a distância) da Universidade Federal de Santa Maria em inter1185

relação com contextos emergentes e a qualidade da educação superior.
Para tanto, este trabalho objetiva reconhecer, na perspectiva do estado
do conhecimento, os contextos emergentes que configuram os cursos de
licenciatura no Brasil, com base nas categorias expansão, internacionalização,
diversificação e formação de professores.
A metodologia desta investigação está embasada em um estudo
exploratório com conotação do estado de conhecimento (MOROSINI, 2015), no
sentido de abarcar a revisão de literatura com aprofundamentos de leitura e
estudos em produções científicas junto ao banco de teses da CAPES e na
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações – BDTD do IBICT, no
período de 2011 a 2015.
O estado do conhecimento configura-se uma pesquisa que, segundo
Ferreira (2002), prioriza o desafio de mapear e de discutir produções
acadêmicas em diferentes campos do conhecimento, tentando responder que
aspectos vem sendo abordados e destacados em múltiplos tempos e espaços,
bem como de que maneira e em que condições tem sido produzidas e
socializadas tais produções científicas. Assim, buscou-se priorizar na seleção,
leitura flutuante e categorização das tendências e contribuições dos estudos os
principais desafios das [re]formulações das políticas de educação superior e
suas conexões com os cursos de licenciatura no Brasil.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O momento histórico que vivemos atualmente, tem sido marcado por
grandes e constantes mudanças de ordem social, tanto local quanto global, as
quais obviamente impactam nas decisões a serem tomadas quando o assunto
é educação, principalmente através das políticas econômicas e educacionais.
Esses novos modos de pensar as relações humanas e sociais, perpassa sem
dúvida pela preocupação com a formação dos cidadãos e que essa atenda
minimamente a certos padrões de qualidade.
O processo de globalização do mundo moderno, influencia diretamente na
elaboração das políticas públicas dos países subdesenvolvidos e emergentes,
norteados por uma lógica internacional de desenvolvimento econômico e
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social, com influências diretas dos organismos multilaterais.
Nesse contexto, a universidade constitui-se um dos cenários de atuação
dessas mudanças, e a metamorfose desse processo é denominada de
contextos emergentes da Educação Superior. Morosini (2014), ao citar RIES
(2013), destaca que esses contextos são “configurações em construção na
educação superior observadas em sociedades contemporâneas e que
convivem em tensão com concepções pré-existentes, refletoras de tendências
históricas”, ou seja, um processo que apresenta novas demandas na educação
superior, mas que enfrenta

as concepções conservadoras tradicionalmente

incorporadas nas universidades, que resistem em reconhecer essas novas
necessidades sociais.
De modo geral, Morosini caracteriza os contextos emergentes, como um
espaço de transição entre dois extremos. O primeiro, seria um modelo
weberiano de educação tradicional, onde a universidade representa um espaço
de geração de conhecimento para a sociedade e de reprodução cultural da
nação, voltada ao bem social, na qual a ciência e a tecnologia estão orientadas
para o desenvolvimento científico. No outro extremo, o modelo de educação
superior neoliberal, associa a ideia de uma universidade orientada ao bem
individual e de realização pessoal, que atenda as demandas dos perfis
estipulados pelo mercado de trabalho, centrada na transferência de tecnologia
demandada pelo setor produtivo com uma gestão caracterizada pela eficiência
e autofinanciamento.
Considerando

o

fato

dos

contextos

serem

emergentes,

suas

“emergências” surgem de acordo com as demandas de cada país, região e
universidade. Desta forma, na América Latina os contextos são caracterizados
principalmente por apresentar um Sistema de Educação Superior complexo,
heterogêneo,

segmentado

socialmente

e

em

constante

expansão

e

interiorização, bem como, massificação da demanda social por educação
superior e uma forte presença da internacionalização (DIDRIKSSON, 2012).
Já no Brasil, o contexto mais emergente evidenciado é o da expansão
acelerada, além das políticas de diversificação e privatização, marcadas por
tendências democratizantes, comandadas pela centralização estatal. Ainda
dispomos de uma educação superior de elite, mas com novos formatos de
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Instituições de Ensino Superior, que vem sendo, aos poucos constituídas por
novos docentes, discentes, currículos, pois as exigências da sociedade, do
mercado e da globalização também são novas com relação à educação
superior.
Com relação às questões de pesquisa que norteiam nosso estudo,
elencamos basicamente quatro categorias que se destacam e inter-relacionam
no estudo dos contextos emergentes da educação superior brasileira, são elas:
Formação de professores, Expansão, Internacionalização e Diversidade.
Com relação a formação de professores, consideramos que essa ocorre
em formato inicial, através dos cursos de licenciatura, e continuada por meio
dos programas e cursos de capacitação. Esta categoria tem total relação com
as demais, pois o processo de expansão, internacionalização e as questões
sobre diversidade, sem dúvidas podem ser identificadas nestes cursos.
Sobre a Expansão, destaca-se dois aspectos, o geográfico e o acesso.
Do ponto de vista geográfico, podemos observar a criação dos Multicampis de
universidades já existentes e criação dos Institutos Federais de Ensino
Superior (IFES), com o intuito de descentralizar e interiorizar o ensino superior.
No âmbito da UFSM, por exemplo, encontram-se os novos polos criados em
Frederico Westphalen (2007), Palmeira das Missões (2007), Silveira Martins
(2009) e Cachoeira do Sul (2014). Essas extensões da maior universidade
pública do interior do Rio Grande do Sul, tem sua origem basicamente a partir
do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais (Reuni), sendo este uma das ações do Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE), o qual reconhece o papel estratégico
das universidades federais para o desenvolvimento econômico e social do país.
Com relação a expansão de acesso, podemos observar o crescente
número de vagas dos últimos anos, na modalidade à distância e o aumento das
vagas presencias, esta última, diretamente relacionada com a expansão
geográfica das IES. Também reflete resultados a partir do REUNI, com
implementação no período de 2008 a 2012.
A partir da década de 90 o cenário da internacionalização do ensino
superior denota o cerceamento da globalização no ensino de graduação e pósgraduação. Surgem, concepções da Organização das Nações Unidas para a
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Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) acerca da “Educação no século
XXI”, em que são repensadas e [re]articuladas questões como equidade e
qualidade da educação no mundo, as missões e abrangência da universidade,
concepção de educação superior promulgada pelo Banco Mundial e o Fundo
Monetário Internacional. Morosini (2005), coloca que o Brasil sofre diretamente
essas influências, principalmente junto aos movimentos voltados para a
estruturação de uma universidade pública e democrática.
A exemplo do que dimensiona Juliatto (2005), verifica-se a preocupação
com a melhoria da qualidade da educação, considerando que nas últimas
décadas

no

mundo

inteiro

está

acontecendo

um

movimento

de

internacionalização na educação superior que, consequentemente, está
envolvido com a [re]articulação da universidade nesse cenário entendendo-a
como pilar para a formação e atuação profissional.
Nesse sentido, a Internacionalização tem abrangência ampla de cenários
e aspectos que podem ser analisados. De imediato, associamos esta categoria
com as mobilidades acadêmicas que ocorreram basicamente em nível de pósgraduação num primeiro momento, mas que ao longo dos anos, vem se
percebendo um grande aumento nas vagas para intercâmbios em nível de
graduação, subsidiadas com fomento de programas, a exemplo do Ciências
sem Fronteiras. Com o Brasil, podemos destacar que as mobilidades, ocorrem
principalmente entre países, PALOP, países africanos de língua portuguesa, e
IBERO, Espanha e Portugal, além de ocorrerem no próprio território nacional,
devido a riqueza cultural e diversa que temos num país continental, como o
Brasil, possibilitando estudos voltados para o avanço da ciência entre regiões
com características distintas.
Cabe destacar, conforme Morosini (2016), que a internacionalização
sempre esteve acompanhando o conceito de universidade, sofrendo influências
de diversos níveis.
De acordo com Lima, Azevedo e Catani (2008, p. 21): “Na história
recente das políticas públicas no Brasil nota-se que as reformas, entre outras
motivações, são bastante influenciadas pelo fundamento de política externa,
isto é, por modelos estrangeiros, relatórios teóricos e por think tanks
transnacionais”. Morosini (2014, p. 387) aponta que a Educação Superior “[...]
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vive um momento singular no contexto sócio-histórico e econômico mundial”.
No Brasil, portanto, as políticas de formação docente tem buscado
aderência às exigências mundiais e a formação inicial e continuada estão na
centralidade dos processos que envolvem a profissionalização dos docentes.
Tais políticas tem sido consideradas como requisito mínimo para a valorização
docente.
A Educação Superior vem vivendo intenso e diversificado processo de
[re]significação e, nesse sentido, “[...] a universidade relevante passa a ser
aquela que assume uma perspectiva mais utilitarista, empreendedora, flexível e
inovadora e que, além disso, forma para as competências requeridas e
alteradas permanentemente pelo mercado de trabalho” (FERREIRA E
OLIVEIRA, 2010, p. 52). Nessa conjuntura, os cursos de licenciatura são
desafiados a compreender essa nova lógica mundial/nacional/local e
oportunizar espaços de discussão, estudo e interação entre sujeitos, estudo de
marcos legais e teóricos, estudo e análises conjunturais de indicadores e de
fatores intervenientes a atuação docente na sociedade do conhecimento e que
produz e é produzida por contextos emergentes.
O ESTADO DO CONHECIMENTO DOS CURSOS DE LICENCIATURA:
RESULTADOS EM DISCUSSÃO
No contexto da pesquisa, temos o lócus do estudo centrado nos cursos
de licenciatura. Sendo assim, se fez necessário que as categorias elencadas
para a pesquisa do estado do conhecimento, estivessem alinhadas com
questões relacionadas a constituição de políticas públicas voltadas para os
cursos de formação de professores. Nesse sentido, justifica-se a escolha pelas
palavras-chave, Formação de Professores, Expansão, Internacionalização e
Diversidade.
Na tabela 1, podemos identificar o número de dissertações de mestrado e
teses de doutorado, encontradas por categoria, de acordo com as pesquisas
realizadas no banco de teses da CAPES e na Biblioteca Digital Brasileira de
Teses e Dissertações – BDTD do IBICT.
Tabela 1 - Número de Dissertações e Teses encontradas na pesquisa
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TESES

DISSERTAÇÕES

CATEGORIAS

7

14

Formação de Professores

16

12

Expansão

40

35

Internacionalização

21

75

Diversidade

Fonte: Banco de teses da CAPES e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações –
BDTD do IBICT.

A respeito dos trabalhos encontrados na categoria

“formação de

professores” procurou-se por aqueles que tem configuração emergente na
perspectiva da formação em interconexão com os cursos de licenciatura.
Identificou-se assim, a oferta de cursos de licenciatura a distância, a influência
dos organismos multilaterais na [re]formulação de políticas de formação de
professores, o desenvolvimento de programas de governo a exemplo do PIBID
e a inclusão social, como principais temáticas.
Com relação a palavra-chave “expansão”, o total dos trinta trabalhos
selecionados apresentam aspectos relacionados à: implementação das
políticas de expansão do Ensino Superior, dentro do contexto da reforma da
Universidade, bem como as conseqüências que esta expansão trouxe;
implantação de multicampis de estruturas diferenciadas; criação e ampliação
de Institutos Tecnológicos; cursos e polos na modalidade a distância; criação
de novas turmas no noturno e em regime especial, entre outras abordagens
encontradas.
A “internacionalização” em suas conexões com os contextos emergentes
nos cursos de licenciatura, está presente nos trabalhos que discutem políticas
de intercâmbio e mobilidade acadêmica na graduação, o Programa de
Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G), o Programa Ciência sem
Fronteira em sua abrangência e decorrências, a formação de redes de
pesquisa intercontinentais e/ou regionais, a integração regional e as relações
entre países e Instituições de Ensino Superior (IES) na perspectiva da
produção do conhecimento compartilhado.
Por fim, a categoria “diversidade e/ou diversificação”, é encontrada nos
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trabalhos com temáticas relacionadas à ações de

acesso e permanência,

expansão e democratização do acesso, ação afirmativa, sistema de cotas,
questão étnico-racial, indígenas, mulheres, pessoas com deficiência, bolsas
assistenciais,

direitos

desigualdades

humanos,

educacionais,

camadas

sociais

universalização,

direito

subalternizadas,
de

igualdade,

interculturalidade, educação popular, novíssimos movimentos sociais, bullying,
Prouni, políticas sociais, acessibilidade, Educação de Jovens e Adultos,
educação inclusiva, Tecnologias da Informação e Comunicação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Verificou-se

que

os

contextos

emergentes

na

perspectiva

da

internacionalização constituem-se desafios às IES e que a mobilidade
acadêmica (discente e docente), na maioria dos trabalhos encontrados, ainda
se

mantém

com

internacionalização,

uma

forte

justamente

característica
porque,

nos

segundo

movimentos
os

de

pesquisadores,

potencializa a interlocução entre instituições, entre múltiplas culturas e a
produção de conhecimento entre os países e grupos de pesquisa.
Nos textos analisados, a terminologia “contextos emergentes” ainda é
pouco discutida, o que demanda maior aprofundamento nos estudos
conceituais e inter-relações com elementos que caracterizam tais cenários na
educação superior..
Percebeu-se que os contextos emergentes voltados à formação de
professores, em interlocução com os cursos de licenciatura, estão intimamente
relacionados

a

elementos

que

interferem

na

produção

de

políticas

educacionais, bem como são decorrentes de tais políticas e se descortinam em
ações de governo e/ou institucionais a exemplo de cursos EaD e programas de
governo mediatizados na dinamização curricular interna dos respectivos
cursos; além disso é pontual a ampliação da interdependência entre educação
básica e superior.
Conclui-se que a universidade é o ponto de encontro da diversidade, e
sendo um espaço diversificado e permeado por lutas pelo reconhecimento e
pela valorização de todos os sujeitos. Precisa, com base na educação voltada
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para a democracia e a cidadania, promover políticas públicas de acesso e
permanência a participação de todos/as independente de sua faixa etária,
identidade de gênero, orientação sexual; origem étnico-racial, de suas
condições econômicas, sociais, físicas e culturais.
Já, os resultados quanto a expansão da Educação Superior e os cursos
de licenciatura, em sua importância e impacto por si só caracteriza-se como um
contexto

emergente.

Entretanto,

tal fenômeno

evidencia-se

em

suas

especificidades pela [re]articulação de espaços, tempos e metodologias
administrativo-pedagógicas para as Instituições de Ensino Superior, bem como
meios de acesso e permanência nos cursos de licenciatura devido expansão
das unidades, vagas e cursos, assim como a diversificação do ensino pela
modalidade a distância que vem se destacando com a finalidade de promover a
democratização do ensino.
Conclui-se que a formação inicial de professores, se bem articulada e
subsidiada por processos formativos ancorados em desafios, interconectados a
contextos emergentes, potencializa ao profissional da educação avançar no
seu aperfeiçoamento e consequente desenvolvimento profissional.
Nesta lógica, não se pode e não se quer que as políticas públicas
voltadas à formação de professores no Brasil sejam conotação de processos
formativos aligeirados, desarticulados e sem a real e necessária construção de
conhecimentos, compreensão dos saberes e experienciação dos fazeres da
profissão docente. Daí a importância de as políticas e processos formativos de
educação superior, mediatizados pelos cursos de licenciatura, atendam as
reais demandas da internacionalização, da expansão, da diversidade e
diversificação na e da universidade, especialmente na perspectiva de
transcender aos espaços de [re]produção de programas e ações de governo
sem o devido conhecimento das condições, conexões e implicações de tais
processos formativos. Também não se espera que tais políticas estejam
fundadas em somente um menu variado de programas de governo e
executadas sem a compreensão pelos gestores e professores de tais
ideologias e arqueologias político-pedagógicas para a formação e atuação
docente na atualidade.
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O DOCENTE DE ENSINO SUPERIOR: UMA REFLEXÃO SOBRE AS NOVAS
COMPETÊNCIAS E O CONTEXTO EMERGENTE
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Eixo 3 - Formação de Professores
RESUMO
Este artigo tem como objetivo apresentar aspectos sobre aEducação Superior, que sustentada
por inovações tecnológicas e comunicativas como a análise de oportunidades, novos contextos
emergentes, novas competências docentes, novos alunos, novo modelo de gestão de
Instituições de Ensino Superior (IES) e novos processos de trabalho, vem ganhando espaço e
estabelecendo um novo paradigma nesta importante área da atividade humana. A evolução
dos processos de ensino e aprendizagem, assim como as transformações sociais trouxeram,
ao longo dos últimos anos, diversas mudanças na metodologia de ensino, exigindo, tanto dos
docentes quanto das instituições de ensino, a adoção de novas posturas e um novo olhar sobre
a Educação Superior. Nas páginas que seguem buscamos, através de uma abordagem teórica,
propor uma reflexão sobre estas questões a fim de compreender os fatores existentes neste
contexto bem como entender melhor as competências que sustentam o trabalho docente, tanto
as existentes quanto as novas. Para talutilizamos autores referência no assunto que
contribuem para um melhor entendimento das questões em torno dessa temática. Foram
considerados aspectos sobre o ambiente, as contribuições e os desafios das instituições de
Ensino Superior, o novo contexto emergente que a Educação e o mundo atual estão
atravessando, algumas definições de competências além de aspectos específicos do “ser
professor”, que tem na sua função a responsabilidade de oportunizar ao aluno a aquisição de
conhecimentos e o preparo para o mercado de trabalho, estreitando a teoria com a prática nos
processos de ensino e de aprendizagem. Este trabalho é uma revisão teórica em torno dessa
temática.
Palavras-chave: Ensino Superior. Competências. Contextos Emergentes. Docente.

INTRODUÇÃO
O presente artigo tem por objetivo a reflexão sobre alguns aspectos
específicos de estudo das diferentes competências nos contextos emergentes
e algumas contribuições teóricas consagradas como rigor acadêmico para
análise das incorporações de valores de mercado à Educação Superior no
contexto atual (a evolução do ensino superior – como era e como está,
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aspectos do ensino superior e características, tipo de aluno, apoio dos órgão
ao ensino superior o conceito de “emergente”, novas políticas públicas da
educação.
É nesta perspectiva que julgamos importante que seja conhecido, e de
alguma forma articulado posteriormente, os diferentes esforços de pesquisa
estudados em torno da Educação Superior nos contextos emergentes,as
competências docentes(conceito de competência por diferentes autores –
conceito, tipos, operacionalização), as novas competências docentes (em
contextos emergentes e no contexto atual) considerando novos modelos de
Gestão das IES, novos alunos x gerações, interdisciplinaridade, a Educação
como negócio, evolução das competências docentes, etc.
A proposta de visitar discussões teóricas é tentar mostrar que o que está
em jogo para a Educação Superior é o desafio de uma formação profissional e
social que seja identificada com a cultura dando ênfase à influência das
competências no contexto emergente.
Nesse contexto, esse estudo teve como objetivo compreender quais são
as novas competências docentes em contextos emergentes que devem ser
desenvolvidas pelos professores universitários a partir deste referencial teórico
de forma a promover um ambiente favorável às IES precisam para entender,
primeiramente, quais são as relações entre competências e as atuais políticas
para a Educação Superior no país implementadas num contexto emergente.
Sendo o professor um agente de mudanças e transformações, deve
possuir competências que propiciem ao aluno adquirir novos conhecimentos de
forma a contribuir para o seu ingresso no mercado de trabalho e para uma
sociedade melhor.
Este trabalho é fundamentalmente teórico e contempla desde os
aspectos do Ensino Superior no contexto emergente até as abordagens sobre
o docente, descrevendo as competências necessárias para a sua atuação no
modelo atual existente.
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REVISÃO DA LITERATURA
O ENSINO SUPERIOR NO CONTEXTO EMERGENTE
O ensino superior no Brasil tem ocupado espaço importante das análises
e preocupações dos estudiosos da educação. Morosini (2014) destaca, sob a
égide das definições da RIES (Rede Sul-brasileira de Investigadores em
Educação Superior), que os contextos emergentes da educação superior se
caracterizam pelas configurações observadas em sociedades contemporâneas
e que convivem em tensão com concepções preexistentes que repercutem
tendências historicamente construídas.
As transformações dos últimos anos reforçam a necessidade de
informações precisas, atualizadas e diagnósticos que deem conta de
compreender e/ou repensaro papel dos principais agentes deste processo, seja
ele: governo, instituições de ensino, docente e discente.
Nesse contexto amplo de transformações, surgem novas oportunidades
de atuação profissional em novos campos, e constata-se forte pressão social
pelo acesso às inovações e pelo conhecimento capaz de conferir melhores
condições de competitividade aos grupos, empresas e indivíduos.
Nesse cenário o Ensino Superior no país, evidenciando o surgimento de
novos atores e a proliferação de instituições das mais variadas, compondo
quadro bastante heterogêneo e complexo (TRIGUEIRO, 2000).
Para Chamilian (2003), o Ensino Superior no Brasil apresenta-se hoje
com uma estrutura de proporções consideráveis e complexas, se formos
comparar à sua realidade de 40 anos atrás. Esse aumento ocorreu
especialmente pela atuação majoritária da iniciativa privada, que viu no Ensino
Superior um mercado lucrativo a ser explorado. O poder público, por sua vez,
tendo alcançado o momento forte de expansão na década de 60 e na primeira
metade dos anos 70, retraiu os investimentos para a oferta de vagas e cursos
de graduação e concentrou sua ação no investimento à pesquisa favorecendo
a implementação de cursos de pós-graduação. Essa falta de incentivo à
graduação se deu pelo desinteresse do governo militar pela formação
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profissionalizante do Ensino Superior devido ao seu interesse na ampliação da
formação técnica secundária – mais popular e com retorno financeiro mais
rápido para a nação.
Além dessas especificidades o contexto de transição na Educação
Superior está sendo marcado pela expansão acelerada, por políticas de
diversificação,

pela

privatização

e

por

tendências

democratizantes,

comandadas pela centralização estatal. Embora, hoje, a educação superior
seja ainda de elite (a taxa de educação superior é 17,6%), convivemos com
novos formatos de IES, novos docentes, novos discentes, novos currículos,
novas exigências da sociedade, do mercado e da globalização à educação
superior (MOROSINI, 2014).
O DOCENTE DO ENSINO SUPERIOR NO CONTEXTO EMERGENTE
O investimento do setor privado no ensino superior trouxe, segundo
Pimenta e Anastasiou (2005), um aumento do número de docentes, que no
período de 1950 a 1992, passou de 25 mil para um milhão, numa ordem de 40
vezes mais o número de docentes que existiam. Essa expansão no quantitativo
acarreta, dentre outras coisas, a ausência de uma compreensão mais
complexa sobre as origens desse professor universitário, o que pensa, como
interage no seu espaço profissional consigo e com os seus pares.
Além disso, existem outras questões em torno dessa temática
comentadas por Morosini:
Questões novas passam a ocupar lugar comum: quem é o docente
universitário? Ele está preparado para acompanhar as mudanças do
terceiro milênio? A complexidade da resposta pode ser vista de
diversos ângulos. Se nos reportarmos à formação docente, não há
uma unidade. Exige-se, cada vez mais, capacitação permanente em
cursos de pós-graduação da área de conhecimento. Mas o docente
está preparado didaticamente para o exercício acadêmico? Por
premissa, considerando o tipo de graduação realizada, encontramos,
exercendo a docência universitária, professores com formação
didática obtida em cursos de licenciatura; outros, que trazem sua
experiência profissional para a sala de aula; e, outros ainda, sem
experiência profissional ou didática, oriundos de curso de
especialização e/ou stricto sensu. O fator definidor da seleção de
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professores, até então, era a competência científica. (MOROSINI,
2000, p. 11).

Segundo a autora, o assunto volta-se a questões básicas, tais como: a
identidade do professor do Ensino Superior e a formação/preparação deste
professor para a sociedade atual, significando, um novo olhar para um antigo
debate, qual seja, o “ser” professor no Ensino Superior, sua formação ou
preparação, sua representação social neste contexto emergente.
A identidade do professor do Ensino Superior muitas vezes é construída
em torno da produção científica ou de atividades produtivas que geram mérito
acadêmico e, consequentemente, retorno financeiro. A atividade da docência
em sala de aula é colocada em um plano de menor importância.
Zabalza (2004, p.107) evidencia essa situação quando afirma que “o
lugar onde se deposita a identidade é no conhecimento sobre a especialidade e
não no conhecimento sobre a docência”, desta forma o autor considera o
docente universitário como uma categoria de identidade profissional indefinida.
Tais características da profissão devem ser levadas em consideração no
processo de reflexão sobre a formação e o desenvolvimento de competência
dos professores nos contextos emergentes.
Tendo em vista o fato de que a Educação é um processo sistêmico vale
discutir a respeito dessa formação que impacta em todos os níveis de
Educação, fato que nos faz refletir sobre uma virada nas compreensões
historicamente construídas quando se trata desse tema.
Quando nos reportamos à formação e o desenvolvimento de
competências do docente do Ensino Superior, não há uma unidade. Exige-se,
cada vez mais, capacitação permanente em cursos de pós-graduação na área
de conhecimento e o grande questionamento ainda é: o docente está
preparado didaticamente para o exercício acadêmico?
Por

premissa,

considerando

o

tipo

de

graduação

realizada,

encontramos, exercendo a docência universitária, professores com formação
didática obtida em cursos de licenciatura; outros, que trazem sua experiência
profissional para a sala de aula; e outros ainda, sem experiência profissional ou
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didática, oriundos de curso de especialização e/ou stricto sensu. O fator
definidor da seleção de professores, até então, é a competência científica.
(MOROSINI, 2000).
A pouca ou quase inexistente formação pedagógica do professor do
Ensino Superior, oriundos de outras áreas do conhecimento que não da
Educação ou das licenciaturas vem delegar um peso muito grande ao papel da
experiência na constituição da prática docente do profissional que atua nesse
nível de ensino.
Pimenta e Anastasiou (2002) compartilham da opinião de que os
professores, quando chegam à docência na Universidade trazem consigo
inúmeras e variadas experiências do que é ser professor, experiências essas
que lhes possibilitam dizer quais eram bons professores. Espelham-se nos
professores que foram significativos em suas vidas, isto é, que contribuíram
para a sua formação pessoal e profissional. Na maioria das vezes não se
identificam como professores, uma vez que olham o ser professor e a
Universidade do ponto de vista do ser aluno. O desafio, então, que se impõe é
o de colaborar no processo de passagem de professores que se percebem
como ex-alunos da Universidade para ver-se como professor nessa instituição.
Isto é, o desafio de construir a sua identidade de professor universitário, para o
qual os saberes da experiência não bastam.
Na mesma linha de pensamento, Cunha e Zanchet (2010) trazem
contribuições relevantes ao relatarem que os docentes universitários iniciantes
em sua vida de estudantes, conviveram com professores e aprenderam algo
sobre “dar aulas”, conhecem alguns recursos pedagógicos que lhe foram
apresentados e essa condição não pode ser desprezada, pois, através dela,
construíram representações sobre o que é ensinar e aprender. Essas
orientações, muitas vezes orientaram o processo de docência que instituem.
Imbernóm (2001) afirma que hoje a atividade de ensinar requer uma
nova formação inicial e permanente, pelo fato de o educador dever exercer
outras funções, tais como a motivação, a luta contra a exclusão social,
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participação, animação de grupo, relações com estruturas sociais e com a
comunidade.
Frente a esta nova imposição, pensar a formação do professor enquanto
apropriação profissional supõe a combinação de diferentes estratégias de
formação e uma nova concepção do papel do professor o que não pode ser
feito sem o envolvimento concreto dos docentes.
É preciso considerar a importância dos saberes das áreas de
conhecimento (ninguém ensina o que não sabe); dos saberes pedagógicos
(pois o ensinar é uma prática educativa que tem diferentes e diversas direções
de sentido na formação do humano); dos saberes didáticos (que tratam da
articulação da teoria da Educação e da teoria de ensino para ensinar nas
situações contextualizadas) e dos saberes da experiência do sujeito professor
(que dizem do modo como nos apropriamos do ser
professor em nossa vida). Esses saberes se dirigem às situações de
ensinar e com elas dialogam, revendo-se, redirecionando-se, ampliando-se e
criando (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002).
Na visão das autoras acima citadas, a construção da identidade com
base numa profissão inicia-se no processo de efetivar a formação na área.
Assim, os anos passados na Universidade já funcionam como preparação e
iniciação ao processo de criação e fortalecimento da identidade e de
profissionalização dos profissionais das diferentes áreas. Quando passam a
atuar como professores no ensino superior, no entanto, fazem-no sem qualquer
processo formativo e mesmo sem que tenham escolhido ser professor. Se for
oriundo da área da Educação ou Licenciatura, teve oportunidade de discutir
elementos teóricos e práticos relativos à questão do ensino e da aprendizagem,
ainda que direcionado a outra faixa etária de alunos, com objetivos de
formação, diferenciados da formação profissional universitária.
Contudo, como ocorre na maioria dos casos, sendo de outro quadro
profissional, trará consigo um desempenho desarticulado das funções e
objetivos da Educação Superior.
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Assim como Pimenta e Anastasiou (2002) que ressaltama importância
dos saberes didáticos, que articulam a teoria da Educação e ao ensino em
situações contextualizadas, Oliveira (2013) também considera que o caminho
para adquirir as competências da profissão requer a criação de situações de
aprendizagem práticas. O futuro professor precisa desenvolver as habilidades e
as competências inerentes à profissão docente, assim como apropriar-se do
conjunto de conhecimentos relativos à aprendizagem de seus alunos.
Talvez o maior desafio na visão de Fernandes e Cunha (2013) apud
Saviani (1998) esteja em demostrar aos alunos de que forma o conteúdo
teórico se reflete na prática profissional dos discentes.

Estes autores

defendem que a formação de professores deve comtemplar a articulação entre
teoria e prática, contudo acreditam que esta articulação deve ocorrer também
no exercício do docente, durante a formação de profissionais de qualquer área
de conhecimento.
Quando o assunto é o desenvolvimento de competências e formação
docente, Behrens (1996) comenta que há um avanço em torno dessa
discussão, mas a prática docente universitária ainda continua incoerente com
esse discurso.
A autora considera que há sim docentes que procuram novos
referenciais para seu trabalho, mas esses acabam confrontando-se com bases
legais arraigadas à reprodução do conhecimento e afirma (2010) que todas as
áreas do conhecimento, bem como a Educação, são influenciadas pelos
paradigmas da ciência que decorrem da história da humanidade. A
compreensão sobre os paradigmas da ciência ajuda a identificar a proposta
para a educação e a prática pedagógica. Sobretudo destaca que nas últimas
décadas, o movimento de mudança paradigmática apoiada em uma visão
complexa vem ganhando força não só por parte dos cientistas como dos
educadores e professores universitários. Entretanto, considera que essa
influência paradigmática atinge a Educação e propõe a transformação da
prática pedagógica, mas essa mudança depende da visão de mundo de cada
professor.
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A partir dessas reflexões iniciais conclui-se que o docente precisa
desenvolver competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) que o
preparem para um processo de revisão e redirecionamento de sua prática
pedagógica de maneira a buscar a superação da fragmentação com a tentativa
de reintegração das partes. Nessa conjuntura de sistema complexo, a prática
pedagógica precisa comportar os princípios da complexidade, que exigem a
visão do todo e sua conexão.
COMPETÊNCIAS DO DOCENTE DO ENSINO SUPERIOR
Considerando o objetivo deste artigo, que propõe uma discussão sobre
algumas competências (novas e já existentes) dos docentes de Ensino
Superior em contextos emergentes, iniciamos por algumas reflexões iniciais em
torno da função de “ser” professor.
Para

a

atividade

docente

devem

ser

consideradas

algumas

competências básicas que descrevem qualquer atividade, cargo e/ou função
dentro de uma instituição de ensino, conforme já mencionado anteriormente
por alguns autores quecitam a questão da formação na área como fato
primordial.
Sobre o termo “competência”, diversos autores contribuem com seus
conceitos e nos ajudam a entender melhor essa definição.
Voltando no tempo, desde o século XV já era utilizado o termo
competência, traduzido inicialmente pela expressão ‘competir’, também
atrelada a ‘revitalização’, acabando por gerar substantivos como: competição,
competidor e competência.
Sobre o termo em si, Marchesi (2008, p. 26) refere que o conceito de
competência:
[...] surgiu, inicialmente, para caracterizar e definir os aprendizados
necessários à inserção no mercado de trabalho. As competências
seriam definidas como as habilidades necessárias para se
desempenhar uma determinada tarefa em um contexto laboral
determinado. Dessa forma, as competências estabelecidas a partir da
análise de tarefas e possuem um claro componente de eficácia e
desempenho dos indivíduos frente a elas.
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Delors (2005, p. 172) também reforça a questão das habilidades,
quando cita que:
O exercício de um ofício requer habilidade, competências, saberes
acumulados ao longo do tempo por uma comunidade. Sua aquisição,
qualquer que seja a maneira como se opera, faz parte da formação e
contribui para a criação de uma identidade pessoal e de um
reconhecimento social.

Nessa citação de Delors observamos que todo o oficio ou trabalho
executado por qualquer profissional requer que este apresente competências
para o exercício de tal função, isto é, para uma melhor aplicabilidade da sua
prática sobre as questões abordadas.
Seguindo o mesmo pensamento de Delors e de Marchesi, Marras (2011,
p. 165) relaciona competência ao desempenho humano, afirmando que:
Desempenho humano é o ato ou efeito de cumprir ou executar
determinada missão ou meta previamente traçada. É diretamente
proporcional a duas condições do ser humano: o “querer fazer”, que
explicita o desejo endógeno de realizar (a motivação e o “saber
fazer”, isto é, a condição cognitiva e experiencial que possibilita ao
indivíduo realizar com eficácia alguma coisa).

Tais autores referem-se à competência o fato de ter habilidades
necessárias para desempenhar uma atividade e que faz parte da identidade e
formação do profissional. Além disso, relacionam esse fator com o querer fazer
algo.
Perrenoud (2001, p.172), que também contempla essas definições,
atribuindo que competência é:
[...] saber tomar decisão, mobilizar recursos e ativar esquemas
(revendo e atualizando hábitos) em um contexto de complexidade.
Tal complexidade é marcada por antagonismos, que se expressam,
por exemplo, na dialética entre competência e competição [...].

Ainda em relação à expressão competência, e complementado as
questões referidas acima, Grillo, Freitas,Gessinger e Lima (2008, p. 35)
comentam que o papel do professor“representa um desafio e exige
conhecimento, competências e preparação específica para o seu exercício”.
Tal afirmativa nos faz ter mais certeza de que esse papel, além de desafiador,
não é tão simples e deve ser cuidadosamente observado, cabendo ás
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instituições de ensino superior observarem e aprimorarem os seus processos
de seleção de docentes, considerando as habilidades e competências para a
função e buscando captar profissionais diferenciados.
O termo competência refere-se ainda a um conjunto de conhecimentos,
ou saberes, a partir de sua formação;habilidades, saber fazer, ou seja, ter
aptidão, experiência ou capacidade para fazer algo, e ter atitudes, que
envolvem o fazer propriamente dito, o qual traduz a capacidade que o
profissional tem para aplicar, na prática, os seus conhecimentos técnicos e
suas habilidades pessoais, levando em consideração, tanto as características
comportamentais quanto os conhecimentos como fatores fundamentais para o
exercício da sua profissão.
Sobre estas características, Perrenoud (2002, p. 140), afirma que:
[...] é interessante analisar o parentesco semântico existente entre as
ideias de competência e competitividade. A origem comum é o verbo
competir (com+petere), que em latim significa buscar junto com,
esforçar-se junto com ou pedir junto com. Apenas no latim tardio
passou a prevalecer o significado de disputar junto com. Quando se
disputa um bem material juntamente com alguém, torna-se natural o
caráter mutuamente exclusivo da conquista: para alguém ganhar,
alguém deve perder.

Já Ruzzarin, Amaral e Simionovschi (2006, p. 23), a definem como:
[...] o conjunto dos conhecimentos, das habilidades e das atitudes
requeridas para cada posição dentro da organização. Indo mais além
ainda,
seria
o
somatório
entre
competências
técnicas
(conhecimentos) e as competências comportamentais (habilidades e
atitudes) requeridas para as entregas de cada função.

Os autores se referem a este termo como “comportamento” e
“capacitações”, que são fundamentais para definir competências necessárias
para qualquer profissional no exercício da sua atividade.
Outros

autores

comoMarchesi,

Delors

e

Marras,

consideram,

respectivamente que competência MARCHESI (2008) “[...] seriam definidas
como as habilidades necessárias para se desempenhar uma determinada
tarefa em um contexto laboral determinado”; DELORS (2005) “[...] o exercício
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de um ofício requer habilidade, competências, saberes acumulados ao longo
do tempo por uma comunidade” e afirma que:
[...] é o ato ou efeito de cumprir ou executar determinada missão ou
meta previamente traçada. É diretamente proporcional a duas
condições do ser humano: o ‘querer fazer’, que explicita o desejo
endógeno de realizar (a motivação) e o ‘saber fazer’, isto é, a
condição cognitiva e experiencial que possibilita ao indivíduo realizar
com eficácia alguma coisa. MARRAS (2000, p. 165)

A partir destas definições, pode-se perceber que os autores relacionam
competência às habilidades necessárias para desempenhar uma atividade e
que faz parte da nossa identidade e formação profissional.
Considerando todas as definições e interpretações acima, fica claro para
a função professor deve haver certos conhecimentos, ou saberes, a partir de
sua formação; habilidades, saber fazer, ou seja, ter aptidão, experiência ou
capacidade para fazer algo, e ter atitudes que envolvem o fazer propriamente
dito, o qual traduz a capacidade que o profissional tem para aplicar, na prática,
os seus conhecimentos técnicos e suas habilidades pessoais, levando em
consideração,

tanto

as

características

comportamentais,

quanto

os

conhecimentos como fatores fundamentais para o exercício da sua profissão.
Com base no exposto acima, se antigamente o professor tinha que ter
como competência básica o domínio e conhecimento do conteúdo, uma boa
comunicação verbal e escrita, saber planejar e estabelecer objetivos,
conteúdos e recursos, e fazer uma boa avaliação, hoje, no novo contexto
emergente este mesmo professor deve buscar continuamente sua atualização,
visto que o seu desenvolvimento pode impactar diretamente a sala de aula e o
aluno. O professor do século XXI, no contexto emergente, deve ter habilidades
não só de ensino, mas de pessoas, de políticas públicas, de produção
bibliográfica, entre outras tantas.
Sendo o professor uma pessoa que interage com outras, sejam alunos,
comunidade escolar, sociedade, governo, deve, além de se conhecer e se
respeitar, ter e cultivar boas relações. Essas relações, segundo Mosquera
(1984, p. 93), são:
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[...] delicadas e estranhas. Não são facilmente equacionáveis e muito
menos penetráveis. O homem, em geral, faz uma imagem ilusória do
mundo e dos outros, o que entorpece uma clara dimensionalidade de
como realizar e como ver. Toca, pois, ao professor ser um elemento
suficientemente maduro para que, em primeiro lugar, possa viver com
uma consciência das necessidades básicas próprias e das dos
outros.

Hoje, acima de tudo, o professor deve conhecer a si mesmo, buscar o
seu autoconhecimento e auto desenvolvimento para lidar com as suas próprias
questões e depois poder lidar com os outros, pois só nos relacionamos com o
outro partindo de nós mesmos, das nossas percepções, valores e crenças, do
cuidado que temos por nós mesmos, do conhecimento do nosso eu interior, e
“[...] a eficácia de um professor decorre do quanto ele cresceu como pessoa e o
que possibilitou a que outros também crescessem e se tornassem mais
autônomos”, como destaca Mosquera (1976, p. 9).
O docente, no contexto emergente, deve ter competências como:
domínio de grupo, bom relacionamento interpessoal, criatividade,
inovação, empreendedorismo, empatia, afetividade e sensibilidade,
visto que hoje as gerações mudaram, as exigências e os alunos
mudaram, a sociedade e a família também assumiram papeis
diferentes e, além disso, as instituições de ensino passaram a focar a
educação como um produto e não só uma compromisso social e de
ensino. Além disso, o professor de hoje deve ser capaz de atender a
todas as exigências das instituições de ensino superior no que tange
as questões de gestão escolar, produção acadêmica, atendimento de
indicadores de desempenho entre tantas outras questões que fazem
parte deste universo, de forma a cumprir as demandas, tanto
políticas, quanto sociais e profissionais.

Por fim, uma importante função do professor hoje em dia é criar
condições para que o aluno desenvolva-se e torne-se um indivíduo livre para
suas escolhas e contribuições, considerando que essa relação, como reforça
Olbrzymek (2001, p. 89) se estabelece porque “o educador assume, ao mesmo
tempo, a condição de discípulo e de mestre, abrindo espaço para que o
aprendiz se torne ele mesmo, no seu ser no seu saber e no seu fazer”.
As questões acima trazidas, em torno da temática da competência do
docente do ensino superior nos contextos emergentes são extremamente
relevantes, pois tratam de um assunto que é primordial para termos uma nova
sociedade e novas políticas que atendam as demandas da educação,
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possibilitando que os indivíduos possam ter acesso a ela e, através dela,
ajudem a construir um mundo melhor para todos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das questões abordadas neste trabalho podemos concluir que
são vários os aspectos no entorno do docente, do ensino e da educação
superior no contexto emergente. Tais aspectos envolvem desde o ambiente de
inovação, tanto tecnológico quanto no novo modelo e forma de comunicação e
interação entre as pessoas, até os novos alunos,mais exigentes e críticos, e o
professor,profissional que necessita se readaptar a este novo cenário.
Cabe ao docente buscar uma formação mais qualificada, investir no seu
auto desenvolvimento e autoconhecimento, lidar com as novas tecnologias
disponíveis, promover a pesquisa, despertar a curiosidade, estimular a troca,
ativar o espírito empreendedor, aceitar e acolher a diversidade, motivar,
desafiar e empreender para melhor engajar-se nesse processo.
Esse novo modo de atuação do professor exige o desenvolvimento de
novas competências que garantam o seu espaço tanto na educação quanto
nas instituições de ensino. O professor do século XXI deve exercitar novas
habilidades para navegar nos diferentes contextos que a Educação está
inserida.
O cenário mudou, os atores mudaram, o ambiente se transformou e hoje
nada mais está no lugar que era de costume. Essa mudança gerou um
desconforto, mas traz consigo a possibilidade de um novo olhar e de um
acordar para esse novo contexto que emerge da um sistema global geral. Com
isso, as IES e seus sujeitos tem o desafio de inovar e criar novas perspectivas
e possiblidades de promover o ensino e a educação, formando cidadãos
capazes de gerar um mundo melhor e com mais igualdade e acesso a todos.
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AS CONTRIBUIÇÕES DO PIBID PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DAS
PROFESSORAS SUPERVISORAS
Patrícia Zanon Peripolli1
Luciana Dalla Nora dos Santos2
Eixo 3 – Formação de Professores
RESUMO
Este artigo se enquadra ao eixo temático 3 - Formação de Professores, sendo o ponto central
do estudo a formação continuada das professoras que atuam como supervisoras no Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). Assim, nosso objetivo principal é de
investigar as contribuições que o PIBID traz para a formação das professoras supervisoras nas
escolas, bem como verificar de que maneira vem sendo realizada a formação continuada em
suas escolas de atuação. Para tanto, utilizamos como referencial teórico as pesquisas de
Nóvoa (1992), Garcia (1999), Libâneo (2004), Lück (2009), entre outros. Como abordagem
metodológica optamos pela realização de uma pesquisa qualitativa, tendo como base os
procedimentos do método de estudo de caso, com foco nas narrativas dos sujeitos. Este tipo
de pesquisa possibilita a compreensão dos comportamentos a partir da concepção dos sujeitos
da investigação. A partir do estudo, foi possível compreender de que maneira acontece a
formação das professoras supervisoras no âmbito do PIBID, bem como verificar as suas
concepções sobre a formação continuada. Constatamos que o PIBID tem se constituído como
um espaço de formação e de desenvolvimento profissional das professoras envolvidas no
projeto, apresentando novas metodologias e proporcionando uma reflexão crítica sobre a sua
prática. Percebemos ainda, a necessidade urgente de promover espaços de formação
continuada para os professores, o qual deve ser construído a partir da sua própria realidade e
envolvendo atividades colaborativas e reflexivas nas quais os professores possam compartilhar
ideias e buscar estratégias para as dificuldades encontradas na sala de aula.
Palavras-chave: Formação continuada. Professoras supervisoras. PIBID.

INTRODUÇÃO
Este artigo é parte do trabalho final do Curso de Pós-Graduação
Especialização em Gestão Escolar do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia Farroupilha (IFFar), campus Júlio de Castilhos, intitulado: Formação
continuada de professores no âmbito do PIBID: concepções da gestão escolar.
1

Apresentadora do trabalho. Licenciada em Matemática. Mestranda em Educação Profissional
e Tecnológica, do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica do
CTISM – UFSM. E-mail: patriciazperipolli@gmail.com
2
Pedagoga. Mestre em Educação. Professora do IF Farroupilha. E-mail:
luciana.santos@iffarroupilha.edu.br
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Os objetivos deste artigo é apresentar as contribuições do Programa
Institucional de Bolsa de iniciação à docência (PIBID) para a formação das
professoras supervisoras das escolas que participam do PIBID Matemática,
Campus Júlio de Castilhos (PIBID MAT JC3) bem como verificar de que
maneira vem sendo realizada a formação continuada na escola de atuação
dessas professoras.
Assim sendo, discutimos o referencial teórico que deu sustentação a
nossa pesquisa no que diz respeito à formação continuada de professores e
sua relação com a gestão escolar. Na sequência, apresentamos o percurso
metodológico

desenvolvido

para

a

coleta

dos

dados

da

pesquisa.

Posteriormente analisamos as narrativas das professoras. Enfim, encerramos o
artigo com as nossas considerações a respeito das contribuições do PIBID
MAT JC para a formação continuada das professoras supervisoras.
FORMAÇÃO DOCENTE E A GESTÃO ESCOLAR
O aporte teórico da nossa pesquisa é constituído por autores que
desenvolvem estudos na formação de professores e gestão escolar,
destacando-se, Nóvoa (1992), Garcia (1999), Libâneo (2004), Lück (2009),
entre outros.
A formação de professores assume uma posição de destaque nas
discussões relativas à universalização e a qualidade da educação, dado que,
quando discutimos a qualidade e a melhoria dos processos educacionais, o
primeiro ponto a ser pensado é a formação de professores.
A formação inicial constitui-se em uma das várias etapas da formação
docente, no entanto, não é a final, ou seja, a etapa conclusiva. Observamos

3

A fim de facilitar a leitura utilizaremos no decorrer do trabalho a sigla PIBID MAT JC, para
nos referirmos ao subprojeto de matemática do campus Júlio de Castilhos. Salientamos que no
Campus JC é realizado também o subprojeto de Biologia que não foi o foco de pesquisa neste
momento.
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que a própria concepção de formação sofreu alterações nas últimas décadas,
passando a denominar desenvolvimento profissional, que a partir da utilização
desse termo, passa a definir a formação docente como os conhecimentos que
são adquiridos ao longo da vida, isto é, como um processo contínuo e
permanente, que é composto de diferentes etapas (GARCIA, 1999;
NÓVOA,1992).
A formação inicial e a formação continuada eram consideradas etapas
isoladas, mas hoje, se percebe que a formação inicial é também apenas uma
das etapas do desenvolvimento profissional. Garcia (1999) ao apresentar o
conceito de desenvolvimento profissional reafirma o seu caráter de evolução e
continuidade que supera a justaposição entre a formação inicial e o constante
processo de aprendizagem dos professores, mas, também valoriza o caráter
contextual, organizacional, orientado para a mudança.
Nesse movimento, vemos que a formação continuada, além de ser uma
das etapas desse processo, ocupa lugar de destaque, sendo que subentende a
incessante busca pela melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem
realizados no espaço escolar.
Acreditamos que as atividades de formação continuada de professores
devem estimular o professor a progredir, analisar criticamente suas ações,
contribuir na formação de cidadãos autônomos, críticos e reflexivos. Libâneo
(2004, p.227 - 228) ainda justifica a importância dessa formação ao longo da
vida ao apontar que:
Uma formação permanente, que se prolonga por toda a vida, torna-se
crucial numa profissão que lida com a transmissão e internalização de
saberes e com a formação humana, numa época em que se renovam
os currículos, introduzem-se novas tecnologias, acentuam-se os
problemas sociais e econômicos, modificam-se os modos de viver e
de aprender, reconhece-se a diversidade cultural e social do aluno.

O modo de ser e pensar dos alunos também se modifica em relação à
percepção de novos valores, com a influência dos meios de comunicação e de
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informação, da propaganda, com o crescimento de problemas sociais e da
violência.
Acreditamos na possibilidade de tornar a prática da escola e suas
necessidades como referências para a formação continuada, refletindo sobre
suas ações e reavaliando suas escolhas e decisões e com isso, encontrar
soluções para as necessidades do seu dia a dia, por meio de trabalhos
colaborativos, realizados em espaços coletivos dentro da própria escola.
Nóvoa (1992) afirma que a formação deve ser encarada como um
processo permanente integrado no dia a dia dos professores e escolas. Essa
ideia rompe com o “isolamento natural da formação profissional docente”
(GARCIA, 1999) e possibilita a construção de uma cultura colaborativa, que
consiste em favorecer um clima que possibilite o trabalho de compartilhamento
de experiências.
Os professores são sujeitos capazes de realizar sua autoaprendizagem,
através da reflexão de suas atitudes, são ainda capazes de perceber as
mudanças que ocorrem dentro da sala de aula, e a partir destas, usar de sua
criatividade e autonomia, para buscar alternativas e novos conhecimentos. A
própria prática da reflexão que os professores realizam já é considerada uma
ação formativa. Garcia (1999, p.74) complementa dizendo que a formação
ocorre dentro do seu próprio espaço de atuação e que:
[...] a experiência é considerada como fonte de recurso de
autoformação, mas nem sempre a experiência é sinal de crescimento
profissional. Para isso, são necessários, juntamente com a
autonomia, outros elementos, entre eles a participação nessa
problemática, que significa a adaptação às situações contextuais
mutáveis, o primeiro passo é, assim, a própria identificação das
situações mutáveis. A percepção da mudança passa pela
identificação da necessidade de mudança, e isso faz com que sejam
assumidos novos papéis sendo as práticas adequadas estabelecidas
em função dessa percepção das condições contextuais mutáveis.

O autor referido acima nos traz contribuições importantes no contexto de
construção deste trabalho ao colocar a assunção de novos papéis, que no caso
do PIBID coloca o professor como (co) participante tanto do seu processo de
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autoformação, quando do processo de formação dos licenciandos futuros
docentes.
Nóvoa (1992, p. 25) também afirma que o processo de formação
continuada “não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos, ou
técnicas), mas sim, através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as
práticas e de (re) construção permanente.” Enfim, a formação se faz através de
estudos, reflexão, da discussão e confronto de experiências dos professores.
Ao mesmo tempo, Libâneo (2004, p.227) nos auxilia a pensar, ao
colocar que: “é na escola, no contexto de trabalho, que os professores
enfrentam e resolvem problemas, elaboram e modificam procedimentos, criam
e recriam estratégias de trabalho, com isso, vão promovendo mudanças
pessoais e profissionais”.
Sendo, portanto, a escola o espaço privilegiado para a formação dos
professores, no qual a gestão escolar assume um papel essencial no sentido
de organizar e propor momentos de formação que estejam de acordo com a
realidade vivenciada pelos docentes. Conforme Nóvoa (1992, p. 14):
O diálogo entre os professores é fundamental para consolidar saberes
emergentes da prática profissional. Mas a criação de redes colectivas
de trabalho constitui, também, um factor decisivo de socialização
profissional e de afirmação de valores próprios da profissão docente.

A gestão tem um papel primordial nesse sentido, na medida em que
apoia seus docentes, incentivando-os pela busca de novos conhecimentos.
Lück (2009) reforça o que os autores citados anteriormente colocam
que é no próprio contexto em que os professores estão inseridos, que se
resolvem problemas, e conseguem aprender com seus colegas, através de
ações colaborativas, realizando atividades em conjuntos e entre outras.
Os gestores podem desenvolver em sua equipe a expectativa da busca
pelo melhor, novidades, do fazer diferente, apresentar o quanto é importante
tentar aproximar-se do aluno, possibilitando a aprendizagem e interesse pelo
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estudo. Lück (2009, p.21) coloca a importância de ter professores bem
formados nas escolas.
Professores bem informados e bem formados são fundamentais para
a orientação competente de seus alunos. Sua atuação junto de seus
alunos deve ser aberta, com forte liderança e perspectivas positivas
orientadas para o sucesso. Professores com elevadas expectativas
no sentido de fazer diferença na aprendizagem de todos e cada aluno
são aqueles que mais contribuem para a formação desses.

Enfim, acreditamos que a concepção da formação continuada numa
perspectiva colaborativa e de reflexão no espaço da escola, depende de dois
elementos essenciais: o primeiro é a adesão dos próprios professores, por
meio do reconhecimento da importância deste espaço formativo e o outro
elemento é a gestão da escola na questão de incentivar e estimular os
professores por meio da proposição de projetos de formação na própria escola
envolvendo toda a equipe escolar. Conforme Oliveira (2016) quando a gestão
escolar assume a responsabilidade de desenvolver condições para a formação
de profissionais da educação dentro de seu próprio ambiente de trabalho e com
a participação de toda a equipe escolar, esse espaço de formação continuada
ganha o status de gestão pública.
METODOLOGIA
Nesta pesquisa investigamos as contribuições que o PIBID possui na
formação das professoras supervisoras, utilizando como referência a
experiência do PIBID Matemática do Subprojeto IFFar do campus Júlio de
Castilhos.
Para tanto, utilizamo-nos da abordagem qualitativa para pesquisar e
compreender esse processo de formação. Lüdke e André (1986) apostam na
pesquisa qualitativa por acreditar que este tipo de pesquisa considera o ponto
de vista dos participantes e possibilita o esclarecimento das situações internas
vivenciadas pelos sujeitos.
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Já Bauer e Gaskell (2002) afirmam que a pesquisa qualitativa evita
números, trabalha com a interpretação das realidades sociais e possibilita uma
compreensão detalhada das crenças, atitudes, valores e motivação nos
contextos.
Nesse entendimento, a pesquisa foi desenvolvida com ênfase na
abordagem qualitativa a partir da realização de entrevistas narrativas com os
sujeitos, baseando-nos na perspectiva do estudo de caso. O estudo de caso
possibilita ao pesquisador compreender um determinado contexto, bem como a
inter-relação entre seus componentes (LÜDKE e ANDRÉ, 1986).
Diante do contexto que apresentamos anteriormente a escolha dos
sujeitos envolvidos na pesquisa: foram três professoras supervisoras de cada
uma das escolas participantes do PIBID MAT JC e ainda os três diretores das
escolas de atuação dessas professoras. E também optamos por ouvir as
contribuições do coordenador do subprojeto PIBID MAT JC para nos auxiliar no
entendimento da proposta e também elucidar como ele enxerga a formação
dessas professoras enquanto gestor.
Para preservar a identidade dos sujeitos dessa pesquisa, optamos por
identificá-los por meio de códigos. As escolas são identificadas por números 1,
2 e 3 e os participantes por letras (S1: supervisor da escola 1; D1: Diretor da
escola 1; C: Coordenador de área do PIBID).
ANÁLISE E DISCUSSÃO DAS NARRATIVAS
O processo de construção de uma pesquisa compreende a capacidade
de escuta do que o outro tem a dizer, e a partir disso, tendo por base o nosso
referencial teórico analisamos o que é dito nas narrativas. Sendo assim, para a
análise e discussão das narrativas, realizamos uma leitura detalhadas de todo
o material coletado, procurando destacar ideias e questões diretamente ligadas
à temática de pesquisa.
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Ao organizar e analisar os dados foi possível perceber e compreender as
contribuições que a participação destas professoras no PIBID tem trazido para
a sua formação. Foi possível relacionar os pontos de vista das professoras
sobre a formação e também entender o modo como a escola organiza esses
momentos de formação e capacitação dos professores e perceber a
participação das professoras nestes momentos.
Ao iniciar os questionamentos com as professoras supervisoras do
PIBID MAT JC, sobre o entendimento de formação para elas, pode-se observar
que a percepção geral é a busca por saberes, informações, novas
metodologias, compartilhamento de ideias, participação em eventos, como
verificamos nas falas:
[...] momento em que o professor se recicla, atualiza, se aperfeiçoa
profissionalmente, no seu trabalho docente em busca do melhor. (S1)
[...] continuar os estudo, as pessoas, o professor nunca está pronto,
ele precisa continuar buscando outras técnicas, maneiras de inovar
na sala de aula. Como a gente nunca está pronta, precisamos sempre
buscar coisas novas e é na formação que se encontra isso. Se não
formos atrás, acabamos parando no tempo. (S2)
[...] momento de estudo, socialização e colaboração. (S3)

As professoras supervisoras têm a percepção que precisam inovar, ou
seja, melhorar a sua forma de ensinar, pois acreditam na necessidade do
professor aprimorar seus conhecimentos, desenvolver aulas direcionadas a
realidade dos alunos.
A formação deve proporcionar ao docente uma preparação para o
trabalho profissional, não somente para as suas aulas, mas principalmente
desenvolver profissionais habilitados em criar atividades colaborativas, grupos
de estudos, realizar a socialização de atividades com seus colegas, sendo essa
uma perspectiva necessária a ser incluída nos objetivos dos projetos de
formação dos professores. Nóvoa (1992, p.14) ressalta que estas ações,
proporcionam “[...] o desenvolvimento de uma nova cultura profissional dos
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professores que passa pela produção de saberes e de valores que dêem corpo
a um exercício autônomo da profissão docente”.
Realizou-se a mesma pergunta ao coordenador, para verificar o seu
ponto de vista em relação à formação:
No modo geral, é o processo que todos os envolvidos tem o direito a
participar, tanto de cursos, não necessariamente voltados a sua área,
mas tudo que se possa ser utilizado em algum momento, dentro de
alguma disciplina, dentro de um contexto ensino médio, ensino
fundamental. A formação se dá, também através de eventos, alguns
congressos com palestrantes bons, que possa explanar algum
assunto seja voltado a educação, a software, material lúdico, que
pode ser usado na sala de aula e também as disciplinas que são
necessárias em nossa formação, [...] e pudermos aproveitar o
máximo, pois o processo de ensino muda muito com o passar do
tempo [...]. (C)

O coordenador nos diz que formação é algo abrangente, que é
necessário estar dispostos a aprender diariamente, dado que quando menos se
espera precisamos utilizar meios, modelos, estratégias que já se conhece e
também com o passar do tempo ocorrem muitas mudanças necessitando estar
preparados para trabalhá-las, visto que os professores precisam estar em
constante atualização.
Podemos perceber a importância da formação docente para o
desenvolvimento do professor e da escola, pois a escola, oferecendo formação
aos professores, desenvolve profissionais mais ativos, mais interessados,
aumentam o seu poder, sua criticidade, sua autonomia. Então, a formação
proporciona tanto benefícios profissionais quanto pessoais, uma vez que
desenvolve um cidadão crítico reflexivo, autônomo, influenciando ativamente
em mudanças no seu local de trabalho, portanto a sala de aula, quando busca
aprimorar suas atividades. Nóvoa (1992, p.13) ressalta que “a formação deve
estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça aos professores meios
de um pensamento autônomo e que facilite a dinâmica da autoformação
participada”.
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O PIBID foi criado pensando no desenvolvimento da docência nas
escolas de educação básica, tendo como objetivo principal inserir o licenciando
nas escolas e o acompanhamento de sua formação no ambiente escolar sob a
supervisão do professor da escola básica e da instituição de ensino superior
(BRASIL, 2010a). Pretendendo que essa ação favoreça a formação do
licenciando, pela possibilidade de conhecer a cultura da escola, sua rotina e
compreensão dos saberes exercidos pelos professores das escolas e pelos
docentes das instituições federais, o programa também pode tornar-se uma
experiência

que influencie

na formação para a prática da docência dos

professores e coordenadores das escolas envolvidas, possibilitando a reflexão
de novas aprendizagens desses sujeitos enquanto acompanham a formação
de futuros professores (MASSENA; CUNHA, 2016).
O programa possibilita a ligação entre a escola e as instituições
superiores, favorecendo a aproximação entre professores e, com isso,
oportuniza aos mesmos, realizarem o compartilhamento de experiências,
apresentando realidades vividas na escola de educação básica e fazendo
apresentação das pesquisas em educação que se desenvolvem nas
instituições, proporcionando a ação reflexiva da profissão e associação de
experiências que complementam a formação dos docentes envolvidos.
Analisando as entrevistas relacionadas aos momentos de formação
oferecidos pelas escolas observamos que, geralmente, a formação continuada
é realizada através de cursos, palestras e oficinas. Na escola 1, ocorrem dois
momentos de formação durante o ano letivo; um com uma duração maior, no
qual são abordados temas elencados pelos professores, cursos de formação
abrangendo todos os docentes e um encontro pedagógico realizado uma vez
por mês. Como D1 apresenta:
[...] temos um encontro administrativo pedagógico mensalmente e no
mês de julho tem formação de 20 horas, com a participação dos
professores e alguns funcionários. Os temas são elencados pelos
próprios professores também atendendo as necessidades da escola.
(D1)
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Na escola 2 é realizado um encontro pedagógico uma vez ao mês,
sendo que o curso de formação é ofertado pela Secretaria Municipal de
Educação (SMED). Esta formação é direcionada a todas as escolas municipais.
Como menciona S2:
[...] Esta formação vem sendo feita no período antecipado da semana
de férias na metade do ano, SMED ela proporciona para os
professores um curso de formação, ela quem escolhe os temas a
serem abordados durante o curso. Toda a escola participa. (S2)

As três escolas organizam reuniões pedagógicas pelo menos uma vez
ao mês, sendo estas muito importantes para o professor, quando direcionadas
para a resolução do processo de ensino. Nessas reuniões os professores se
aperfeiçoam, refletem e melhoram seu modo de ensinar. Quando o
coordenador pedagógico se apropria do seu papel e desenvolve em sua equipe
a significância dessas reuniões, tornando-as focadas nas dificuldades de cada
profissional, oferecendo-lhes amparo e estudo, as soluções para as
dificuldades são encontradas em conjunto. É lembrado pela D2 que na escola
busca-se atender esta demanda de responsabilidades, conforme segue:
[...] esses momentos são realizados um sábado por mês, onde
trabalhamos toda a manhã para falar com os professores sobre os
anseios, frustrações, trabalhos realizados, problemas, sobre os
alunos. Mas esse encontro é mais um diálogo para troca de ideias,
saber o que cada um está fazendo, o que deu certo, o que não deu.
(D2)

Na escola 3 a formação é realizada de forma ampla, buscando novas
maneiras de trabalhar com os alunos, ensino e colegas, direcionando esta
formação a todos os funcionários, objetivando atender todas as áreas
envolvidas, com a intenção de integrar o corpo docente e funcionários,
incentivando a integração das diferentes áreas, de forma a promover trabalhos
em conjunto. Conforme fala D3:
Ela promove, principalmente via direção de ensino (organiza as
formações de forma geral, se trabalha na perspectiva geral) formas de
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se trabalhar com o aluno, com o ensino, para que todos os servidores
da instituição se sintam contemplados e acolhidos. (D3)

A formação dos professores realizada de forma integrada proporciona o
surgimento de novas ideias e potencializa o processo de ensino e de
aprendizagem. Havendo a parceria dos cursos de formação de professores e a
inovação, apresentando aos docentes a busca por novas alternativas, meios,
metodologias, tecnologias, de modo a acrescer na aprendizagem do aluno,
gerando o compromisso dos docentes em desenvolverem estas reformas,
exigindo mudanças no seu ambiente de trabalho. Garcia (1999, p. 27)
apresenta este fato como sendo o segundo princípio para a formação de
professor dizendo que:
[...] consiste na necessidade de integrar a formação professores
em processos de mudança, inovação e desenvolvimento
curricular. A formação de professores deve ser analisada em relação
com o desenvolvimento curricular e deve ser concebida como uma
estratégia para facilitar a melhoria do ensino.

Ao questionarmos as supervisoras em relação a sua participação nos
momentos de formação proporcionados pela escola ou pela Secretaria
Municipal de Educação, apontam que se esforçam para participar, entretanto
os cursos de formação às vezes, coincidem com horários do trabalho das
outras escolas, desfavorecendo a participação e o envolvimento com seus
colegas, supervisores, diretor, enfim com a equipe de trabalho da sua escola.
Conforme podemos ver nas falas:
Sim, sempre que possível participo, pois ás vezes os cursos coincide
com os horários de trabalho da escola e até mesmo da SMED. (S1)
Sim, Pela SMED sempre que possível eu participo, pois acho
importante é uma maneira de retomar um pouco e ver o que eu posso
mudar em minha prática. (S2)

Observamos que as professoras têm interesse em participar e
compreendem a importância da realização desses cursos para a sua formação,
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percebem que esta formação deve estar ligada ao contexto em que estão
inseridos, para que estimule a reflexão de sua prática.
Nóvoa (1992, p. 16) aponta que os momentos de formação precisam
trabalhar as relações entre os professores e os seus saberes, quando diz que:
“[...] a formação passa por uma reflexão crítica sobre a sua utilização. A
formação passa por processos de investigação, directamente articulados com
as práticas educativas”.
Percebemos que as supervisoras ao serem provocadas a repensar
sobre sua atuação, tornam-se cada vez mais críticas, entendem a necessidade
de analisar a perspectiva dos alunos, os objetivos que precisam ser
alcançados, a partir de então buscam aprimorar suas aulas, tornando-as mais
dinâmicas, atraentes, alcançando as expectativas dos alunos.
A gestão escolar precisa apoiar, incentivando os docentes a participar e
oferecer o suporte necessário, através da organização de horários,
disponibilidade de tempo, favorecendo a participação e o envolvimento dos
professores nas atividades de formação. Ao perguntarmos ao coordenador
sobre a oferta de momentos de formação as professoras supervisoras, ele nos
diz que são realizados convites para estas professoras participarem, mas
muitas vezes, eles não dispõem de tempo para isso.
A princípio convite há várias vezes nas escolas, fizemos minicurso de
softwares, materiais palpáveis, jogos, oficinas de materiais didáticos,
porém, em nosso planejamento do PIBID não é o grande foco isso,
surge por voluntarismo dos pibidianos, sempre que a gente consegue
ofertar algumas atividades diferentes para os alunos os professores
participam e se interessam bastante. O grande problema é de os
professores terem um tempo para isso, pois normalmente eles não
conseguem conciliar um horário destinado para isso. Mas no
momento que for demandado dos professores, a escola pedir solicitar
para o PIBID fornece-se um minicurso sobre algo específico, estamos
sempre dispostos a criar e trabalhar com eles. (C)

O coordenador sugere, as professoras das escolas, organizar e realizar
grupos de estudos, destinado para reflexões, debates, socialização com os
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colegas e após constituído esse grupo, o PIBID pode oferecer oficinas, cursos
direcionados às demandas do grupo.
Tendo em vista que o programa oportuniza a ligação entre instituição de
ensino superior e escolas de educação básica, o mesmo pode oferecer
diversas capacitações com temas diversificados, uma vez que dispõe de
profissionais capacitados para atender a essas demandas dos professores.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O PIBID com sua grande abrangência está atingindo um diversificado e
grande público, desde coordenador geral, coordenador de área, supervisores,
licenciandos e alunos da educação básica, proporcionando e apresentando
vários resultados positivos para a educação. Entre eles, oportunizar aos
supervisores uma formação continuada, tornando-os, professores mais
reflexivos em sua prática.
De modo geral as impressões das professoras supervisoras e dos
diretores das escolas envolvidas são positivas em relação ao programa, pois as
ações do PIBID na escola influenciam positivamente na reflexão sobre a sua
prática profissional. Podemos perceber a motivação e o interesse das
professoras na busca por novas informações, novas metodologias, jogos,
atividades diferenciadas a serem adotadas em suas aulas.
As supervisoras ao realizarem reflexões sobre a suas práticas e
perceberem mudanças que ocorrem dentro da sala de aula, podem reavaliar
suas escolhas e decisões, usar sua criatividade e autonomia, para encontrar
alternativas e novos conhecimentos para implantarem na sala de aula. Com
estas ações as professoras já estão realizando a sua autoformação, pois estão
fazendo reflexão sobre seus atos e tomando iniciativas para melhorá-los.
Percebemos assim a consolidação cada vez maior de um importante
espaço de formação continuada para as professoras, o qual é desenvolvido a
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partir dos seus anseios diários e por meio de uma perspectiva de trabalho
colaborativos e reflexivo sobre sua prática diária.
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A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NO PROGRAMA PIBID:
UMA REFLEXÃO A PARTIR DA EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA GLOBAL
EM CONTEXTOS EMERGENTES1
Michele Martelet2
Marília Costa Morosini3
Eixo 3 – Formação de Professores
RESUMO
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID constitui-se como uma
possibilidade dentro do campo das políticas públicas para a Formação de Professores visando
aprimorar a formação inicial e continuada dos envolvidos, valorizar o magistério e contribuir para a
qualidade da Educação Básica. Tendo em vista essa realidade, propomos a seguinte questão
norteadora para esse estudo: quais as possíveis relações existentes entre a Formação Continuada
de professores no programa PIBID, no que diz respeito à Educação para a Cidadania Global em
Contextos Emergentes? A partir disso este artigo tem por objetivo propor uma reflexão sobre a
Formação Continuada de professores que atuam como bolsistas no referido programa e sua
relação com Educação para a Cidadania Global (ECG), no cenário político educacional
emergente, a partir da análise de indicadores de qualidade que possuem ligação com essas
temáticas. Para tanto, buscamos desenvolver um estudo aproximando os resultados da
avaliação de alguns indicadores de qualidade expressos na pesquisa realizada junto ao
Programa de Pós Graduação em educação da PUCRS, intitulada: “O Programa de Bolsa de
Iniciação à Docência (PIBID) e a Qualidade para a Formação Continuada de Professores”4.
Como resultado temos que dois indicadores propostos na pesquisa citada possuem relação
direta com as dimensões conceituais da ECG, envolvendo habilidades cognitivas,
socioemocionais e comportamentais. Assim, sinalizam para a relevância do programa PIBID,
enquanto política educacional para a Formação Docente, atendendo aos desafios e as
necessidades formativas dos professores, englobando a dimensão individual e profissional na
Formação Continuada. Esses índices positivos reforçam os objetivos pelos quais o programa,
criado pela CAPES, vem sendo desenvolvido em consonância com a aproximação por ele
oportunizada entre a escola e a universidade minimizando a distância existente entre a teoria e
a prática docente em uma realidade onde o compartilhamento de valores e responsabilidades
se faz cada vez mais presente em nível local, nacional e global.
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INTRODUÇÃO
Diante do que pode ser apreciado com relação à Formação Continuada
e o que vem sendo discutido e refletido envolvendo este contexto, a partir de
leituras e pesquisas na área da educação, evidenciamos a necessidade de
instigar a discussão dessa temática no âmbito das Políticas Públicas
Educacionais no Contexto Emergente, a universidade e os programas
formativos por ela oferecidos e sua relação com a Educação para a Cidadania
Global.
Essa iniciativa faz-se necessária pelo fato da existência de um
movimento de internacionalização das Políticas Educacionais, tal como
descreve Akkari

(2011, p.15) quando afirma que:
O processo de internacionalização produz tensões nas políticas
nacionais de educação tornando difícil a articulação entre as
exigências nacionais (regionais e locais) e os imperativos
internacionais (globais). Além disso, a divisão de responsabilidades
entre os níveis nacional, regional e local também estão em plena
reestruturação (VAN HAECHT,1998). Temos a impressão de que
muitos países se desobrigam da tomada de decisão em educação
nos níveis global (internacional) e local (subnacional,regional)
reduzindo, assim, o poder do estado nacional.

Imersa neste movimento global, com raízes também no âmbito
local/regional/global, está o espaço formativo universitário com características
políticas, diretrizes e demais elementos. A complexidade que envolve as
questões que tratam sobre esse papel na atualidade propõe a ampliação do
nosso olhar teórico e conceitual sobre a Formação Continuada, temática a ela
ligada e que será refletida no decorrer desse trabalho.
Assim, com a conferência mundial sobre a Educação Superior (CMES)
realizada em Paris, no ano de 1998 inicia-se um novo impulso para as
discussões políticas que envolvem esse contexto. Nesta oportunidade foi
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aprovada a Declaração Mundial sobre o Ensino Superior para o século XXI:
visão e ação acompanhada de um plano de ação. Segundo TRUMBIC
(2009,p.16) a estrutura conceitual de tal declaração foi embasada em um
conjunto de medidas fundamentais: 1) Ampliação do acesso ao ensino superior
como peça fundamental do desenvolvimento- entendida como um bem público
e um direito humano; 2) A promoção de reformas da Educação Superior, nos
níveis

institucionais

e

organizacionais,

visando

aprimorar

sua

qualidade,pertinência e eficiência; 3) Garantir recursos e financiamentos
suficientes – públicos e privados- para lidar com o aumento das demandas no
ensino superior pelos seus diferentes públicos de interesse.
Tais diretrizes convergem com o processo de internacionalização das
políticas educacionais, bem como sinalizam para a expansão do Ensino
superior, e da Universidade enquanto instituição em nível mundial onde o
crescimento das matrículas é vertiginoso. Além desse aspecto podemos
perceber novos redirecionamentos com relação aos processos formativos
universitários o que corrobora com um novo panorama para o Ensino Superior,
que influencia o campo das políticas públicas no Brasil e em outras realidades
mundiais denominado de Contexto Emergente, delineando novos rumos
possíveis para este nível de ensino.
A caracterização do Contexto Emergente passa por diversos pontos.
Contempla a mobilidade de uma série de elementos e questões que envolvem
a universidade como um todo, suas leis, diretrizes, concepções teóricas,
práticas e sociais que foram articulando-se no decorrer da história, entre o
modelo tradicional de Educação Superior e o modelo neoliberal que constituiuse com a globalização, donde há o ethos do desenvolvimento humano e
social e a interação com outras visões de homem e sociedade.
Ao pensar sobre esse movimento que ocorre envolvendo a formação
oferecida pela universidade, a redefinição de seu próprio papel mediante o
Contexto Emergente e a internacionalização das Políticas Educacionais temos
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as discussões que vão ampliando-se sobre a Educação para a Cidadania
Global ( ECG), a partir de 2012 , onde seu desenvolvimento passa ter
relevância desde o lançamento da Iniciativa Global Educação em Primeiro
Lugar (GEFI) , fomentando a cidadania global como uma das três áreas que
aparecem como prioritárias para o trabalho em consonância com o acesso e a
qualidade da educação, conforme temos em UNESCO ( 2015).
O foco da ECG, nesse sentido, é desenvolver competências para que os
alunos sejam capazes de lidar com mundo cada vez mais dinâmico e com sua
interdependência. Sobre isso temos que:
Houve uma mudança no discurso e na prática da educação. Essa
mudança reconhece a relevância da educação e da aprendizagem
para entender e resolver questões globais nas áreas social, política,
cultural, econômica e ambiental. O papel da educação tem ido além
do desenvolvimento de conhecimento e habilidades cognitivas para a
construção de valores, soft skills e atitudes entre alunos. Espera-se
que a educação facilite a cooperação internacional e promova a
transformação social de uma forma inovadora em direção a um
mundo mais justo, pacífico, tolerante, inclusivo, seguro e sustentável.
(UNESCO, 2015:03).

Neste ínterim a universidade passa também redefinir sua identidade
formativa, passando por recomposições de diversas ordens, inferindo sobre
seus objetivos, teorias, práticas e direcionamentos de pesquisa. Com isto, há a
realocação da mesma: ela passa de centro autônomo de produção,
transmissão e preservação do conhecimento a ser reconhecida como
instituição

que

dimensiona

socioculturalmente

local/nacional/global

a

construção sustentável do conhecimento. Corroborando com esta ideia,
Teixeira (2012, p.3) traz as seguintes contribuições:
Entendidas deste modo, as universidades têm de ser repensadas
necessariamente no que respeita à estrutura do seu processo e
práticas comunicativas. Se até agora, elas se tinha estruturado
enquanto focos difusores de conhecimento, como transmissores de
um conteúdo, numa perspectiva unidirecional de um para muitos, o
deslocamento do centro comunicacional, obriga a que as
reposicionemos numa dinâmica de fluxo. Assim, as universidades
deixam de ser emissoras de informação para se centrarem no
tratamento da mesma. A sua missão deslocou-se pois da criação
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para o acrescento de valor. Às universidades cabe reciclar mais do
que gerar, avaliar, validar, certificar a muita informação que flui nela e
por ela.

Esses elementos, ao articularem-se vão se constituindo e caracterizando
o espaço formativo das Instituições de Ensino Superior nestes novos tempos.
Sobre isto, Bastos (2013, p. 23) traz as seguintes considerações:
Há um crescente processo de internacionalização no ensino superior,
com a mobilidade de estudantes e professores, da graduação ao pósgraduação, em programas de cooperação acadêmica, com apoio das
agências de financiamento e pesquisa. Também há um estímulo à
mobilidade acadêmica no âmbito nacional, especialmente de
estudantes de graduação. Muitas instituições de Ensino Superior tem
estabelecido alianças estratégicas com universidades de outros
países, firmando convênios de cooperação acadêmica no ensino e na
pesquisa.

Nesse contexto surge o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (PIBID) .No ano de 2010, a CAPES lança a Portaria nº 72, de 9 de
abril, com o objetivo de Instituir o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência - PIBID com o objetivo de apoiar a iniciação à docência de estudantes
de licenciatura plena das instituições de Educação Superior federais, estaduais,
municipais e comunitárias, ou seja, sem fins lucrativos, visando aprimorar a
formação dos docentes, valorizar o magistério e contribuir para a elevação do
padrão de qualidade da Educação Básica. Programa disponível para a adesão de
universidades de todo o Brasil, esse documento dispõe precedentes para que as
IES possam construir seus projetos e enviar suas propostas para a
implementação em suas realidades educacionais. A instituição desse edital foi
complementada pela Portaria nº 260, de 30 de dezembro de 2010, que trata sobre
Normas Gerais do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência –
PIBID e sobre os principais elementos a serem contemplados nesses projetos.
Com o novo panorama que passa a agregar as considerações descritas,
faz-se necessário promover uma discussão contextualizando a Formação
Continuada de Professores frente a essa realidade. Assim sendo, temos a
seguinte questão norteadora desse trabalho:

Quais as possíveis relações
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existentes entre a Formação Continuada de professores no programa PIBID, no
que diz respeito a Educação para a Cidadania Global em Contextos Emergentes?
A partir disso este artigo propõe-se a discutir sobre a Formação Continuada de
professores que atuam como bolsistas no referido programa e sua relação com
Educação para a Cidadania Global(ECG), no cenário político educacional
emergente buscando a aproximação com os resultados da avaliação de alguns
indicadores de qualidade expressos na pesquisa realizada junto ao Programa
de Pós Graduação em educação da PUCRS, intitulada: “O Programa de Bolsa
de Iniciação à Docência (PIBID) e a Qualidade para a Formação Continuada de
Professores”.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A discussão, envolvendo a temática da Formação Continuada no Brasil,
tem avançado a medida que se busca maior entendimento sobre as Políticas
Públicas Educacionais, o Contexto Educativo e a Formação de Professores.
Com relação às Políticas Públicas no setor, percebemos que no
Brasil as reformas educacionais que foram constituindo-se a partir da década
de 90 passaram a direcionar boa parte dos recursos disponíveis à formação e
ao desenvolvimento dos docentes. Nesse viés, temos a emenda constitucional
nº 14, de 12/09/1996 que implementou o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental (FUNDEF) e o FUNDEB (Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica) que passou a vigorar
através da emenda constitucional nº 53, de 6/12/06.
A partir disso, notamos certo impacto nas esferas administrativas, bem
como nas secretarias estaduais e municipais de educação que passaram a
realizar investimentos na formação de seus professores.
Essas diretrizes sugerem um novo olhar sobre o desenvolvimento
profissional docente, foco central da formação contínua, suscitando uma
parceria para que tais políticas tornem-se realidade e, assim, possam efetivar1233

se com maior propriedade. No que se refere à efetivação das Políticas
Públicas, o professor destaca-se como elemento fundamental para o sucesso
ou o fracasso dessas propostas, como sugere Gatti (2008). Dessa forma, as
mudanças podem ocorrer ou não nas realidades educativas se esses
profissionais que atuam nesses contextos tomarem como decisão a superação
dos atuais desafios docentes, demonstrando características de criticidade e de
reflexão a partir do trabalho que desenvolvem.
Os profissionais da área da educação são os atores principais nesse
processo de formação permanente e os elementos que compõem sua prática
tornam-se alvo de estudo na busca pela compreensão das principais
implicações das políticas públicas na Formação Continuada e do que aparece
como característica dos elementos que emergem nesses contextos.
Algumas

das

concepções

de

Formação

Continuada,

existentes

encontradas em pesquisas na área da educação, confirmam essas
considerações e apontam a democratização do ensino como um fundamento
no qual tanto a escola quanto os professores detém a possibilidade de
resignificar seus papéis. Nesse contexto temos, igualmente, o desenvolvimento
profissional dos docentes que prevê a articulação entre os tipos de formação
(inicial e continuada) numa perspectiva de educação que supere a tradicional
justaposição entre esses processos formativos, como sugere Garcia (1995).
Sobre ações efetivas de Formação Continuada desenvolvidas, tais como
seminários, encontros dentre outros, as produções teóricas apontam para a
necessidade de ampliar os olhares sobre as ações de Formação Contínua o
que vem a contribuir no sentido de vislumbrar a possibilidade de se perceber
um modelo indagativo como ferramenta na formação do professor. A
fundamentação desse modelo, segundo Imbernón (2010, p. 77): “[...] encontrase na capacidade do professor de formular questões válidas sobre sua própria
prática e se prefixar objetivos que tratem de responder a tais questões”.
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Essa e outras percepções sobre os contextos educativos e seus
elementos tornam-se fundamentais para o avanço nas discussões e práticas de
Formação Continuada, pois passam a ser tratadas como alternativas para a
construção de novos olhares sobre esse tema.
Nesse sentido, evidenciamos que existe por parte dos docentes o
reconhecimento das questões que necessitam serem revistas e repensadas
diante dos desafios enfrentados cotidianamente no exercício da docência. Isso
vem ao encontro do que Perrenoud (2008) sugere quando coloca que a tomada
de consciência do fazer pedagógico contribui para a superação da ideia
recorrente que existe de que “se aprende a fazer, fazendo”. Nessa direção,
entendemos que as iniciativas de Formação Continuada que oportunizam a
reflexão, a imagem do professor como sujeito autor de sua prática e com isso
posicionem-se frente às relações estabelecidas com o ensino e a produção do
conhecimento, tornam-se necessárias e compõem novas possibilidades
relacionadas ao campo em discussão.
METODOLOGIA
Para atender o objetivo proposto para este estudo buscou-se realizar
uma pesquisa exploratória-descritiva, de cunho quali-quantitativa, baseada na
análise textual discursiva dos resultados encontrados em estudos anteriores
que avaliaram indicadores de qualidade para a Formação Continuada na
opinião de professores participantes do programa PIBID, em uma instituição
de Ensino Superior Privada localizada na cidade de Santa Maria/RS, do ano de
2010 a 2013, buscando aproximação com habilidades propostas para a ECG e
suas possíveis relações com a Formação Continuada docente , tendo em vista
as questões que envolvem os processos formativos do Ensino superior no
Contexto emergente.
A pesquisa exploratória apresentou-se como um caminho possível, pois
no campo a ser investigado há pouco conhecimento científico acumulado ou
1235

estruturado (VERGARA, 2000), como é o caso da temática discutida neste
estudo, o PIBID, e as particularidades que acompanham esse contexto. A
pesquisa descritiva oportunizou esse olhar, pois sua finalidade é expor as
características de uma determinada população ou fenômeno, estabelecendo
correlações entre suas variáveis e, assim, definindo sua natureza.
Para a análise e interpretação dos elementos que permearam esse
estudo, contamos com a proposta de Moraes (2003, p. 192), que descreve
como possibilidade a Análise Textual Discursiva. Segundo o autor, ela pode ser
compreendida
[...] como um processo auto organizado de construção de
compreensão em que novos entendimentos emergem de uma
sequência recursiva de três componentes: desconstrução dos textos
do corpus, a unitarização; estabelecimento de relações entre os
elementos unitários, a categorização; o captar do novo emergente em
que a nova compreensão é comunicada e validada.

Com base nessas premissas chegamos aos indicadores de qualidade da
Formação Continuada oferecida pela IES, com relação ao Programa PIBID
escolhidos para o estudo realizado no ano de 2015, elaborados a partir da
proposta de Isaia; Bolzan e Maciel (2012). A partir da leitura e fundamentação
encontradas sobre indicadores de qualidade nessas autoras e a observação de
alguns aspectos relevantes oportunizados junto ao PIBID, no que diz respeito a
Formação Continuada dos Professores que dele participam, nos propusemos
a elaborar e observar quatro categorias: 1) O PIBID e sua relação com a
Formação Continuada;2) O PIBID e sua relação com a teoria e prática; 3) O
PIBID e sua relação

com a interatividade e os aspectos formativos

institucionais e 4) O PIBID e sua relação com a pesquisa e a interatividade.
Para cada uma delas houve uma série variante de indicadores os quais
foram avaliados com base em assertivas onde 20 professores/participantes
especificaram o nível de concordância com cada afirmativa que constava na
enquete a fim de mensurar o grau de intensidade das suas atitudes e opiniões
a respeito da Formação Continuada sob o ponto de vista do PIBID, na IES
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investigada da qual fazem parte. As alternativas propostas como respostas na
enquete foram apresentadas da seguinte forma: (A) Não concordo; (B) Não
concordo parcialmente; (C) Sem opinião; (D) Concordo parcialmente; (E)
Concordo plenamente. O critério de seleção para a participação do
professor/supervisor responder a enquete foi ter participado do programa PIBID
como supervisor, entre os anos de 2010 e 2012 , em uma das subáreas:
matemática, história, geografia, pedagogia, filosofia, química e língua
portuguesa.
Das categorias descritas, com seus respectivos indicadores, trouxemos
para análise nesse trabalho as categorias 1 e 4 pelo fato das mesmas
possuírem indicadores de qualidade que avaliam a Formação Continuada de
professores no programa PIBID interconectados com as dimensões conceituais
da ECG e suas respectivas habilidades.
ANÁLISES
Os índices observados, partir da análise dos dados coletados
contribuem para a percepção sobre a relevância que o programa PIBID tem
alcançado, enquanto política nacional, para a formação docente e, nesta
pesquisa, para a Formação Continuada dos professores da rede pública que
dele participam. Para 100% dos professores investigados, o programa
oportuniza o bem estar, a atualização profissional e a inovação para a prática
docente. Esses índices positivos reforçam os objetivos com os quais o
programa, criado pela CAPES, vem sendo desenvolvido em consonância com
a aproximação cada vez mais pertinente, por ele oportunizada, entre a escola e
a universidade, minimizando a distância existente entre a teoria e a prática
docente. Corroborando com essa perspectiva, Dalla Corte (2013, p. 24) coloca
que
[...] a qualificação da formação inicial e continuada de professores
tem sido prioridade nas políticas da educação brasileira. A qualidade
da formação de professores se traduz em estratégias de apropriação
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teórico-práticas, e o PIBID está cada vez mais redimensionando o
contexto dos cursos de licenciatura e contribuindo para a melhoria da
ação docente nas escolas, assim como tem se constituído como
sinônimo de conhecimento compartilhado, justamente pelo potencial
de agregar e [re]construir saberes e fazeres no exercício da docência.

Para atender a esses preceitos, a organização institucional do Programa
constitui-se em um elemento significativo e determinante para a realização dos
seus objetivos, no que tange a formação dos envolvidos. Para 85% dos
professores supervisores o programa tem atendido essa questão.
•

Sobre as atividades propostas no Programa, 85% dos
professores

avaliaram

como

positivas

e

concordam

plenamente que ele contempla os desafios presentes na
realidade

educativa

transformação.

e

Dentre

em

um

esses

mundo

desafios

em

constante

descritos

pelos

professores supervisores, aparecem:
– Falta de perspectiva e autoestima dos alunos;
– Repetência e evasão escolar;
– Uso de tecnologias ligadas à educação;
– Interdisciplinaridade;
– Violência;
– Inclusão;
– Uma prática pedagógica mais atrativa.
•

Esses desafios fazem parte do cotidiano e da realidade das
escolas e estão indiretamente relacionados ao trabalho do
professor. O que instiga muitos docentes a formarem-se e
investirem na continuidade do seu processo formativo é o fato
de se depararem com essas questões nas salas de aula.

•

Diante disso, cabe a reflexão sobre a docência. Por ser uma
atividade complexa e singular, pois requer uma multiplicidade
de saberes, inclusive pedagógicos, e atitudes interativas e
colaborativas por parte dos professores, exige conhecimentos
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e vivências ligadas não somente às demandas de ensino, mas
também de pesquisa, de gestão e de uma prática social
valorativa que venha a atender esses aspectos no sentido de
contemplar a superação dessas questões.
•

Essa exigência pós-contemporânea e presente nos contextos
emergentes requer, então, uma Formação Continuada para
essa docência, centrada em cinco grandes linhas ou ideias de
atuação, conforme sugere Imbernón (2010, p. 49):
A reflexão prática-teórica do docente sobre a sua própria
prática, mediante uma análise da realidade educacional e social de
seu país, sua compreensão, interpretação e intervenção sobre a
mesma. A capacidade dos professores de gerar conhecimento
pedagógico por meio da análise da prática educativa;
A troca de experiências, escolares, de vida, etc., e a reflexão
entre indivíduos iguais para possibilitar a atualização em todos os
campos de intervenção educacional e aumentar a comunicação entre
os professores;
A união da formação a um projeto de trabalho, e não ao
contrário (primeiro realizar a formação e depois um projeto);
A formação como arma crítica contra práticas laborais, como a
hierarquia, o sexismo, a proletariação [...] e contra práticas sociais,
como a exclusão e a intolerância.
O desenvolvimento profissional da instituição educacional
mediante o trabalho colaborativo, reconhecendo que a escola está
constituída por todos e que coincidimos na intenção de transformar
essa prática. Possibilitar a passagem da experiência de inovação
isolada e celular para a inovação institucional.

•

O trabalho coletivo e colaborativo pressupõe o planejamento
de ações e/ou outras atividades que mantenham relação com a
atividade docente e com as metas comuns determinadas pelo
grupo como significativas para a conclusão qualitativa do que
se pretende alcançar. Nesse sentido, foi proposto o indicador
de qualidade, que buscou avaliar as ações e atividades
oportunizadas

pelo

PIBID

e

a

sua

relação

com

os
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conhecimentos, saberes, destrezas e competências da área de
atuação profissional.
•

Os índices observados revelam que os professores possuem
uma visão bastante criteriosa a respeito das questões que
envolvem os saberes docentes e o que a eles estiver
relacionado. Com 25% de concordância parcial e 5% sem
opinião sobre esse indicador, constatamos que 30% desses
professores não relacionam diretamente as ações e atividades
propostas pelo PIBID dessa IES com os saberes e demais
elementos que fazem

parte do seu trabalho na área

profissional na qual atuam.
•

Diante dessa avaliação, propomo-nos a refletir sobre os
fundamentos da competência profissional e sua relação com
os saberes docentes. Sobre isso, Tardif (2011, p. 48) coloca
que
[...] o que caracteriza os saberes práticos ou experienciais, de um
modo geral, é o fato de se originarem da prática cotidiana da
profissão e serem por ela validados. [...] nossas pesquisas indicam
que, para os professores, os saberes adquiridos através da
experiência profissional constituem os fundamentos de sua
competência. É a partir deles que os professores julgam sua
formação anterior ou a sua formação ao longo da carreira.

•

Para o reconhecimento da eficiência dos programas de
Formação Continuada, sob o ponto de vista dos professores, é
necessário que a metodologia de trabalho desenvolvida junto
a eles contemple as experiências docentes, reunindo diretrizes
e metas para essa oportunidade de uma maneira coletiva,
construída e dialogada. O ponto de vista das instituições que
oportunizam

essa

formação,

muitas

vezes,

mantém

o

distanciamento com a necessidade formativa dos professores,
desconsiderando a aproximação entre o espaço acadêmico e o
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escolar e o que se constitui nessa relação. Isso pode gerar,
então, obstáculos, dificuldades e alguns entraves para a
qualidade

na

efetivação

dessa

proposta

de

Formação

Continuada.
•

Sobre a categoria 4, temos que alicerçado na articulação
entre os modos de ensinar e aprender, operacionalizada junto
ao PIBID, as relações entre professores (supervisores e/ou
docentes

da

universidade)

e

acadêmicos

permite

o

intercâmbio entre os papéis, tendo como foco o conhecimento
que se dá de maneira compartilhada, em um ambiente de
aprendizagem

colaborativo

e

mediado

pelos

elementos

institucionais que fazem parte dessa relação.
•

Nesse sentido, os envolvidos, ao estarem abertos e
receptivos [re] pensando novas formas de se constituir,
enquanto aprendentes, a inspiração pela pesquisa faz-se
primordial porque ela abre a possibilidade de discussões e
reflexões sobre questões que fazem parte do contexto de
atuação profissional. Os professores-pesquisadores, nessa
visão, são os que produzem conhecimentos sobre a docência,
de modo a desenvolverem atitudes e capacidades permitindo
sua ressignificação de saberes, conhecimentos teóricos e,
dessa forma, proporcionam a mudança no seu cotidiano.

•

Acreditamos que a avaliação positiva constatada pela
observância

de

100%

e

80%

de

concordância

plena,

respectivamente, para os indicadores propostos que avaliou
essa questão, reitera a relevância da pesquisa junto ao
programa PIBID. Demonstra também a maneira como ela
aproxima os componentes de ensinar e aprender na busca
pela superação dos desafios enfrentados na práxis educativa.
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Isso viria a ser um motivo significativo, em decorrência desses
fatores, para uma maior atenção por parte da IES com a
continuidade dos processos investigativos junto a programas
de pós-graduação, em cursos de mestrado e doutorado, pois
poderiam fortalecer as relações que contribuem de maneira
diferencial para o desenvolvimento profissional docente.
Assim como a pesquisa, a questão da diversidade necessita ser
ponderada nas IES e em seus programas de atuação por diversos fatores
dentre os quais, destacamos a presença de políticas claras a favor da
diversidade no atual cenário educacional brasileiro. A universidade, nesse
aspecto, torna-se um espaço favorável à inclusão de grupos sociais e das
relações estabelecidas com contextos que se mantêm distantes do contato
direto com a produção de conhecimento oferecido por ela. Isso ocorre devido
aos mais diversos motivos dentre os quais, destacamos os de origem cultural,
étnico-racial, de gênero, baixa renda ou, ainda, àqueles ligados as dificuldades
enfrentadas na continuidade dos estudos, sejam em nível fundamental, médio,
graduação ou pós-graduação.
O PIBID assume o compromisso com a diversidade no momento em que
aproxima sujeitos (professores, docentes universitários e acadêmicos) de
contextos

distintos

(escola,

universidade)

a

se

inter-relacionarem

na

construção, reflexão, [re] aprendizado e [re] significação da docência.
Com índices positivos, de concordância plena, aproximadamente 95% e
75%, para as questões que avaliariam o atendimento à diversidade presentes
no contexto educativo e às demandas de inclusão, acessibilidade e
permanência dos professores bolsistas no PIBID, respectivamente, podemos
inferir que essa IES demonstra preocupação em assegurar espaços de
inclusão da diversidade. Isso garante que ela apresente-se como um espaço
de qualificação institucional para o acolhimento dessas questões, de modo que
os sujeitos e seus contextos educativos apropriem-se de condições básicas
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para o exercício das atividades e demais ações propostas junto ao Programa.
Essa análise pressupõe o entendimento de que a formação dos professores e
dos estudantes, participantes do PIBID, possui princípios éticos e sociais
presentes

na

base

epistemológica

desse

processo

formativo.

Nesse

entendimento, ela favorece a diminuição das desigualdades sociais, culturais
dentre outras e o desequilíbrio no acesso ao que passa a ser ofertado
institucionalmente

pela

universidade,

especialmente,

aos

professores

supervisores e ao que estiver relacionado à sua Formação Continuada, alvo
deste estudo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
•

Com base nos objetivos propostos para esse estudo
podemos perceber que os indicadores avaliados sinalizam
para a relevância do programa PIBID, enquanto política
educacional para a Formação Docente, atendendo aos
desafios e as necessidades formativas dos professores,
englobando a dimensão individual e profissional na Formação
Continuada. Esses índices positivos reforçam os objetivos
pelos quais o programa, criado pela CAPES, vem sendo
desenvolvido em consonância com a aproximação por ele
oportunizada entre a escola e a universidade minimizando a
distância existente entre a teoria e a prática docente em uma
realidade

onde

o

compartilhamento

de

valores

e

responsabilidades se faz cada vez mais presente em nível
local, nacional e global.
•

Mais do que isso percebe-se que, se existe a preocupação e
a necessidade continuada de que
programas

já

existentes

conforme descrito em

de

ECG seja incorporada a

Formação de

Professores,

UNESCO(2015), o PIBID vem ao
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encontro

dessa

perspectiva

como

um

campo

de

possibilidades de novas iniciativas,ações e práticas aliadas à
IES e seu espaço formativo revelando experiências positivas
nesse sentido que surgem fortalecendo e colaborando para a
construção de novos saberes e habilidades na área da
Formação Docente.
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RESUMO
A Educação Superior encontra-se num contexto de transição - Contexto Emergente em
Educação Superior, e tem apontado para a necessidade de programas que atendam às novas
políticas públicas de formação e valorização docente, entre esses programas inclui-se o
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Diante desse cenário, o
artigo objetiva refletir acerca da valorização e formação de professores no contexto emergente
da educação superior contextualizado com a realidade sócio-histórico-cultural do nosso país. A
abordagem de pesquisa foi qualitativa. O tipo de pesquisa caracterizou-se como exploratória.
Os procedimentos de levantamento de dados apoiaram-se nos documentos. Os documentos
analisados foram o Relatório de Gestão PIBIB/CAPES (2009-2013), publicado pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Ensino Superior (CAPES)/MEC; e o estudo
avaliativo do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), produzido por
Bernardete Gatti, Marli André, Nelson A. S. Gimenes (GATTI, et all, 2014). Os resultados
apontam para a conscientização do constante aprimoramento na formação dos professores e
de investimentos para os setores que abarcam os contextos da educação, considerando que o
Ensino Superior atenta de forma mais direta a formação de professores e fomenta mais
qualidade para a educação. A ampliação do Programa nas IES representa um avanço em
termo de políticas públicas de educação superior, acenando para um cenário positivo para os
cursos de formação de professores do país, como possibilidade de fortalecimento e
permanência dos estudantes nos cursos de licenciaturas, o que pode refletir em melhores
condições de formação e desenvolvimento profissional docente.
PALAVRAS-CHAVE: Contextos Emergentes. PIBIB. Formação de Professores. Valorização
Docente. Educação Superior.

INTRODUÇÃO
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Atualmente nos deparamos com um consenso, tanto internacional
quanto nacional de que a Educação Superior (ES) se encontra num contexto
de transição, embora existam diferenças significativas entre os sistemas, em
países desenvolvidos e em países em desenvolvimento ou emergentes, tem
afetado os sistemas de ES de uma forma ou de outra.
Contexto, esse marcado, pelos desafios do novo papel das Instituições
de Educação Superior (IES) diante de uma sociedade globalizada, que atenda
a demanda local num contexto global, o que por sua vez, acaba por gerar
fatores que estão influenciando as características atuais dos sistemas de ES,
dentre eles: o aumento do acesso, a expansão acelerada, sistemas de
educação superior heterogêneos e complexo, garantia de qualidade da ES.
No Brasil, o contexto de transição, é caracterizado por novos formatos
de IES que, diante do desafio se assumirem-se como agência de
desenvolvimento humano e social, consequentemente, acabam por atingir as
políticas públicas, em especial os cursos de formação de professores, com
novos docentes, novos discentes, novos currículos.
Sendo assim, tem suscitado a necessidade de programas que atendam
às novas políticas públicas de formação e valorização docente, entre esses
programas inclui-se o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
(PIBID), que o configura-se num contexto emergente de desenvolvimento
profissional e de formação docente, uma vez que os resultados, ao longo do
país apontam para um novo perfil dos cursos de licenciatura, com um novo
perfil de estudantes, com a proposição de uma nova matriz curricular dos
cursos e uma nova compreensão de formar-se professor.
Assim, o presente texto objetiva refletir acerca da valorização e
formação de professores no contexto emergente da educação superior. Para
tanto, buscou-se no Relatório de Gestão PIBIB/CAPES (2009-2013), publicado
pela

Coordenação

de

Aperfeiçoamento

de

Pessoal

Ensino

Superior

(CAPES)/MEC; no estudo avaliativo do Programa Institucional de Bolsa de
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Iniciação à Docência (PIBID), produzido por Bernardete Gatti, Marli André,
Nelson A. S. Gimenes, pesquisadores da Fundação Carlos Chagas, de São
Paulo, e por Laurizete Ferragut, professora da Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo (GATTI, et all, 2014).
EDUCAÇÃO SUPERIOR: UM CONTEXTO EMERGENTE
A educação superior vive em nosso país um tempo histórico cultural,
primeiro pelas necessidades que a globalização criou, necessidades essas que
fizeram desencadear uma procura por mais qualificação, conhecimento e
experiências que alicerçam a demanda tanto pessoal quanto institucional pela
busca de elementos que fortaleçam a competitividade no contexto global e
local.
Por meio de suas funções de ensino, pesquisa e extensão, a Educação
Superior deixa transparecer um investimento na demanda curricular, que
oferece suportes para os desafios que emergem cotidianamente, ao expandir
políticas de diversificação que intentam preencher lacunas deixadas no
decorrer da história de um país subdesenvolvido, para a condição de: em
desenvolvimento. Emergiram debates, diálogos e produções científicas sobre
uma maior valorização dos profissionais da educação tanto no Ensino Superior
como em outras instâncias, em que a figura dos professores marca presença
como formadores da construção humana e do conhecimento; paralelo a
programas que incentivam um maior número de ingressantes na educação
superior.
Um dos programas que muito contribuiu para o aumento do número de
alunos matriculados no Ensino Superior foi o Programa Universidade para
Todos (PROUNI) e mais recentemente o Ciências Sem Fronteiras, que por
meio da distribuição de bolsas possibilitaram o avanço do número de pessoas
que tiveram acesso à universidade e com ela, atingiram melhoras tanto na vida
pessoal como profissional. Essas mudanças e oportunidades configuram-se
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nas questões emergentes da Educação Superior, desencadeadas das
tendências internacionais, que tiveram início com o Processo de Bolonha.
A Declaração de Bolonha abriu espaço para discussão, em nível
mundial, na década de 80 e 90, do século XX, trazendo o paradigma das
reformas educacionais, conforme (CRESPO, 2003), e solidifica o objetivo de
construir um espaço europeu de ensino superior para marcar a Europa como
palco da ciência e do conhecimento.
O

Processo

de

Bolonha

assinala

num

primeiro

momento

a

internacionalização como meta que preconiza a relevância do Ensino Superior,
para a seguir pontuar a mobilidade acadêmica no âmbito da Europa e
posteriormente fazendo-se valer para os outros países do mundo. Para isso
tornar-se possível, um componente fortemente necessário foi a harmonia entre
planejamento, desenvolvimento e avaliação, para flexibilizar convergência e
mobilidade entre os sistemas de Educação Superior na Europa.
Os saberes que se desvelaram na construção desse marco histórico
para a Europa inicialmente, mas a seguir para o mundo, são apresentados por
Delors (1998) como os quatro pilares da educação: “saber saber, saber fazer,
saber ser e saber aprender”; que servirão de estímulo para adquirir e
desenvolver competências necessárias pelas contingências do sinal do século
XX.
O Processo de Bolonha que também contribui para a Internacionalização
do Ensino Superior torna-se visível nas Instituições Brasileiras e transparece
por meio das mudanças curriculares e dos objetivos propostos, abarcando a
formação de professores, as metodologias e os conteúdos que intentam
corresponder a um dos objetivos do referido processo: qualificar os estudantes
para o mercado de trabalho, aliando o conhecimento ao saber–fazer. A
Educação Superior passa a ser tratada como um elemento de maior influência
na humanidade pela possibilidade de globalizar o saber existente e ao mesmo
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tempo gerar conhecimento, para sociedade globalizada para enfrentar
questões contemporâneas e complexas.
Assim, as IES, precisam aceitar o fato que são “[...] agências de
desenvolvimento humano e social” (BAWDEN, 2003, p. 49). Em que, o objetivo
central das IES seria promover: “[...] o aprendizado transformador, progressivo,
reflexivo e crítico que conduziria a compreensão da necessidade e da
construção de paradigmas responsáveis por viver, “por ser” e por “tornar-se”
tanto indivíduos sozinhos quanto como inseridos nas comunidades (BAWDEN,
2003, p. 49).
Diante do novo papel das IES, de gerar conhecimento e torná-lo
acessível no sentido de produz um aprendizado reflexivo e crítico, além das
demandas globais e locais enfrentadas pelas instituições, no que diz respeito a
diversificação, aumento da demanda e garantia de qualidade da educação, a
educação superior encontra-se num contexto de transição, visto que temos
novos formatos de IES. A partir da década de 90, segundo Morosini (2005),
não contamos mais com um único modelo de ensino superior – a universidade
–, mas, sim, com um sistema de educação superior complexo, diversificado e
expandido. A educação superior, segundo a autora “[...] deve desenvolver um
amplo conjunto de qualificações entre os estudantes mais do que a
aprendizagem de uma disciplina específica ou profissão” (2012, p. 405).
Estamos, atualmente, diante do que Morosini (2014 apud RIES, 2013)
define por Contextos Emergentes da Educação Superior, configurações em
construção na educação superior observadas em sociedades contemporâneas
e que convivem em tensão com concepções pré-existentes, refletoras de
tendências históricas. Os contextos emergentes da educação superior, de
acordo com a autora, são considerados um espaço de transição entre um
modelo tipo ideal weberiano de educação tradicional (voltada ao bem social, ao
desenvolvimento científico) e um outro de educação superior neoliberal
(voltada ao bem individual e ao espaço de realização pessoal, satisfazendo os
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perfis do mercado de trabalho, centrada na transferência de tecnologia e pela
prestação de serviços ao setor estatal).
No Brasil, o contexto de transição, na educação superior, afirma
Morosini (2014) é caracterizado pela expansão acelerada, por políticas de
diversificação,

pela

privatização

e

por

tendências

democratizantes,

centralizadas no âmbito estatal. Destaque que embora, hoje, a educação
superior seja ainda de elite (a taxa de educação superior é 17,6%), estamos
convivendo, “[...] ao lado do já existente, com novos formatos de IES, novos
docentes, novos discentes, novos currículos, novas exigências da sociedade,
do mercado e da globalização à educação superior” (p. 387).
A partir do contexto emergente da educação superior, no país, com
novos formatos de IES, cursos de graduação, novos docentes, novos
estudantes que, acabam por atingir as políticas públicas de acesso e
permanência na ES, e consequentemente os cursos de formação inicial de
professores. Tais contextos precisam [re]visitar e [res]significar a formação de
professores, na tentativa de minimizar as lacunas existentes nos cursos de
licenciaturas: fragmentação teoria e prática; distanciamento entre os espaços
formativos (universidade-escola); binômio produção (universidade) - aplicação
(escola) do conhecimento. Assim, destaca-se o Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), como a principal política pública de
formação e valorização da profissão docente.
METODOLOGIA
A abordagem de pesquisa é a qualitativa. A pesquisa qualitativa ocupase com um nível da realidade que não é possível quantificar. Desse modo, a
pesquisa qualitativa, segundo Minayo (2003) ocupa-se com o universo dos
significados, dos motivos, das crenças, dos valores e das atitudes, o que
corresponde submergir no espaço das relações, dos processos e dos
fenômenos, e assim, não pode ser reduzido à operacionalização de variáveis.
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O tipo de pesquisa caracterizou-se como exploratória. A pesquisa
exploratória visa proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas
a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. A grande maioria dessas
pesquisas envolve: a) levantamento bibliográfico; b) entrevistas com pessoas
que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e c) análise de
exemplos que estimulem a compreensão (GIL, 1999). Dessa forma, este tipo
de pesquisa objetiva proporcionar maior familariedade com o fenômeno
pesquisado, o que possibilita ao pesquisador maior conhecimento sobre os
fatos, permitindo a formulação mais precisa de problemas, criar novas
hipóteses e realizar novas pesquisas mais estruturadas.
Os procedimentos de levantamento de dados estão apoiados nos
documentos. A maioria das investigações educacionais, segundo Bogdan e
Byklen (1994), utiliza-se da análise de documentos. Os autores esclarecem que
a análise de documentos possui duas finalidades, a primeira de acrescentar
informação obtida por outros métodos, em que esperar-se encontrar nos
documentos informações úteis para o objeto em estudo; e uma segunda
finalidade de ser o método de pesquisa principal, e neste caso, os próprios
documentos são a intenção de estudo.
Desse modo, ao buscar refletir acerca da valorização e formação de
professores no contexto emergente da educação superior, o emprego da
análise de documentos foi o método principal da investigação. Os documentos
analisados foram o Relatório de Gestão PIBIB/CAPES (2009-2013), publicado
pela

Coordenação

de

Aperfeiçoamento

de

Pessoal

Ensino

Superior

(CAPES)/MEC; estudo avaliativo do Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência (PIBID), produzido por Bernardete Gatti, Marli André,
Nelson A. S. Gimenes, pesquisadores da Fundação Carlos Chagas, de São
Paulo, e por Laurizete Ferragut, professora da Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo (GATTI, et all, 2014).
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA:
FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOCENTE
O (PIBID), embora tenha tido sua primeira edição em 2007, foi criado
pelo Decreto 7.219/2010, do Ministério da Educação (MEC). O PIBID é um
programa de incentivo e

valorização do magistério e, também, de

aprimoramento do processo de formação de docentes para a educação básica,
e visa “[...] elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de
licenciaturas, mediante a integração entre educação superior e educação
básica, a inserção dos licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de
educação” (BRASIL, 2013, Art. 4º).
Para atingir esses objetivos, a CAPES oferece aos alunos de cursos de
licenciatura bolsas de iniciação à docência e visa, com isso, antecipar o vínculo
entre os futuros professores e as escolas de educação básica, em uma ação
interventiva no processo de formação inicial de professores. O Programa
concede bolsas não só aos alunos de licenciaturas, mas também aos
professores das Instituições de Ensino Superior (IES), responsáveis pela
coordenação, e aos professores das escolas públicas de educação básica,
parceiras no programa, responsáveis pela supervisão das atividades dos
acadêmicos bolsistas nas escolas, atuando, assim, como co-formadores e
protagonistas nos processos formativos de iniciação à docência dos futuros
professores em articulação com o formador da universidade.
Na tentativa de aproximar o aluno de licenciatura de seu curso de
formação, envolvendo-o em ações, propostas e projetos que constituirão o
embasamento para o exercício de sua profissão e aprendizagem da docência,
o PIBID busca motivar o estudante de licenciatura a seguir na carreira de
professor e, como consequência disso, esse estudante acaba colaborando
para a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem nas escolas
públicas onde estiver atuando.
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Para tanto, o programa visa também proporcionar aos futuros
professores, mediante a inserção deles no cotidiano escolar das redes públicas
de ensino, que eles tenham “[...] oportunidades de criação e participação em
experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter
inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas
identificados no processo de ensino-aprendizagem” (BRASIL, 2013, Art. 4º).
Apesar do primeiro edital do PIBID tenha sido lançado em 2007, o
Programa só começou a ser implementado de fato em 2009. Assim, neste
artigo apresenta-se os dados publicados junto ao Relatório de Gestão
PIBID/CAPES referentes a 2009 a dezembro de 2013, o que inclui os editais
até 2012, embora a seleção do Edital 2013 tenha sido neste ano, a
implementação das novas bolsas e IES só iniciaram em 2014.
Gráfico 1 – Bolsas concedidas nos Editais

Gráfico 2 – Número de escolas

Fonte: Elaborado pelas autoras

O Gráfico1 aponta o aumento significativo, na concessão de bolsas
PIBID, ao longo dos seis anos de implantação do Programa no país. Em 2007,
foram concedidas 3.0884. Já, em 2013, esse número ultrapassa 90.000 bolsas
entre as de Iniciação à Docência, as de Professores Supervisores, as de
Coordenadores Institucionais e as de Coordenadores de Gestão de Processos
Educacionais, o que significou um aumento de 1497% no número de bolsas.
O aumento na concessão de bolsas permitiu um crescimento de escolas
conveniada ao PIBID, conforme dados do Gráfico 2. Em 2009, esse total era de
4

http://gestao2010.mec.gov.br/o_que_foi_feito/program_55.php
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266. Já, em 2011, o número sobe para 1.938, para, em 2012, atingir 4.160
escolas públicas. Os números demonstram que um dos objetivos do Programa,
conforme a Portaria 093/2013, é o de: “[...] IV - inserir os licenciandos no
cotidiano de escolas da rede pública de educação” está sendo contemplado.
Gráfico 3 – PIBID por Regiões

Gráfico 4 – PIBID – Instituições por
Esfera e Categoria Administrativa

Fonte: Elaborado pelas autoras

O PIBID está presente em todas as regiões brasileiros, como indica o
Gráfico 3, o que demostram a adesão das IES tanto públicas quanto privadas
ao Programa. É possível perceber a partir dos dados apresentados no Gráfico
4, a participação de IES por esfera e categoria administrativa envolvidas com o
Programa, com a publicação da Portaria 072, em 09 abril de 2010, que permitiu
a inscrição de projetos institucionais de instituições públicas municipais de
educação superior e de universidades e centros universitários filantrópicos,
confessionais e comunitários. Até então, os editais publicados permitiam
apenas a inscrição de projetos de instituições públicas federais e estaduais.
Além de dados quantitativos o Relatório de Gestão PIBID apresenta
dados qualitativos acerca da implementação do Programa. O documento
aponta para o aumento na qualificação da formação docente (inicial e
continuada) e na valorização do magistério na educação básica, diante de tal
constatação destaca que o PIBID tem sido uma importante política pública com
potencial de melhoramento dos cursos de licenciatura, por inserir a formação
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no dia a dia da escola e, assim, vivenciar a complexidade da formação de
professores.
O estudo produzido por Gatti (et all, 2014) indica que as contribuições do
programa para os Licenciandos Bolsistas referem-se: a) ao contato direto dos
bolsistas, já no início de seu curso, com a escola pública; b) à aproximação
mais consistente entre teoria e prática; c) ao planejamento e desenvolvimento
de atividades de ensino, bem como à construção de diferentes materiais
didáticos e pedagógicos; d) ao estímulo do espírito investigativo e; e) à
valorização da docência por parte dos estudantes.
Em estudo realizado Marquezan (2013) em que buscou identificar em
que medida o PIBID contribui para a aprendizagem da docência, a produção
científica foram os artigos publicados nos anais do XVI Encontro Nacional de
Prática de Ensino e Didática (ENDIPE), no ano de 2012, totalizando 40 artigos.
A leitura desses trabalhos evidenciou que, dos 40 artigos publicados nos anais
do evento, a maioria, 24 (60%), tratam da Formação de professores, tanto em
relação à formação inicial quanto em relação à formação continuada de
professores. Os resultados apontam que as atividades promovidas pelo PIBID
colaboram para a melhoria da qualidade da formação docente, por intermédio
do compartilhamento de saberes entre os bolsistas e os professores
experientes da escola básica. Assim, constata-se que o objetivo do PIBID de
fomentar a iniciação à docência de alunos dos cursos de licenciatura, bem
como o aperfeiçoamento da formação de professores para a educação básica,
está sendo alcançado.
No artigo “Estado da Arte da Formação de Professores no Brasil”, de
Brzezinski; André; Simões; Carvalho, publicado em 1999, as autoras
analisaram as dissertações e teses defendidas nos programas de pósgraduação em educação do país, de 1990 a 1996, os artigos publicados no
período de 1990 a 1997 e as pesquisas apresentadas no Grupo de Trabalho
Formação de Professores da ANPEd, no período de 1992 a 1998 sobre o tema
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da formação dos professores. Das 284 dissertações e teses analisadas sobre
formação do professor, produzidos de 1990 a 1996, 216 (76%) tratam do tema
da formação inicial, 42 (14,8%) abordam o tema da formação continuada e 26
(9,2%) focalizam o tema da identidade e da profissionalização docente.
Dos 115 artigos publicados, em dez periódicos acerca do tema formação
do professor, as temáticas mais enfatizadas nos periódicos foram: identidade e
profissionalização docente, com 33 artigos (28,7%); formação continuada, com
30 artigos (26%); formação inicial, com 27 artigos (23,5%) e prática
pedagógica, com 25 artigos (22%). Em um total de 70 trabalhos apresentados
no GT Formação de Professores da ANPEd, no período 1992 a 1998, os
principais temas abordados nesses textos foram: formação inicial, com um total
de 29 textos (41%); formação continuada, com 15 textos (22%); identidade e
profissionalização docente, com 12 textos (17%); prática pedagógica, com 10
textos (14%) e revisão de literatura, com quatro textos (6%).
Alguns anos mais tarde, em 2001, Brzezinski e Garrido, no artigo
“Análise dos trabalhos do GT Formação de Professores: o que revelam as
pesquisas do período 1992-1998”, enunciam que, do universo de 70 trabalhos
apresentados no GT Formação de Professores, durante as reuniões anuais da
ANPEd, no período 1992-1998, 28 tratam da formação inicial (40%); sobre
formação continuada foram 17 trabalhos (24%); 11 pesquisas foram realizadas
sobre questões relativas à profissionalização docente (16%) e 10 abordam
práticas pedagógicas (14%); já a revisão da literatura foi objeto de quatro
estudos (6%).
Dessa forma, constata-se que a temática formação de professores, tanto
a inicial quanto a continuada, tem sido objeto de estudo, nos últimos anos, com
um aumento significativo de produções científicas em teses, dissertações e
artigos. Os resultados encontrados tanto no Relatório Gestão do PIBID, quanto
em estudo realizado acerca das contribuições do Programa para a
aprendizagem da docência, confirmam o que as autoras Brzezinski e Garrido
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(2001) recomendam: investimento, qualificação e reconstrução dos cursos de
formação de profissionais da educação pautados na relação teoria-prática e
ação-reflexão-ação.
O Relatório Gestão do PIBID (2009-2013) indica que ao inserir os futuros
professores no dia a dia da escola e, assim, vivenciarem a complexidade da
formação de professores, contribuição do PIBID para as licenciaturas é a maior
articulação teoria-prática, problema enfrentado em diferentes cursos de
graduação e, neste particular, nas licenciaturas. Tal fato, segundo o Relatório
contribui para que o futuro professor construa conhecimentos, saberes, fazeres
próprios da docência no espaço de sua futura atuação profissional: a escola.
Dessa forma, destaca que o PIBID colabora significativamente que a formação
de professores seja potencializada no espaço escolar, trazendo novos
elementos para os cursos de licenciatura. Esses cursos, por sua vez, também
estão passando por modificações a partir do PIBID, seja na promoção de
debates em torno dos projetos pedagógicos, seja no aumento da utilização de
tecnologias para a formação de professores.
A expressividade da contribuição do programa para uma formação
profissional mais qualificada nas licenciaturas, por meio da articulação entre a
teoria e prática, também é destaque no estudo de Gatti (et all, 2014). Não há
dúvida de que as contribuições do PIBID para a interlocução entre as
dimensões voltam-se, segundo Gatti et al. (2014), para o contato mais
aprofundado dos licenciandos com o cotidiano das escolas públicas. Tal fato
não significa minimizar a importância da formação teórica, pois, ao mesmo
tempo, há reconhecimento de que, no contato com a escola e suas práticas, há
mais possibilidade de reafirmar teorias ou questioná-las. Assim, perceber a
importância da teoria para a prática e da prática para a teoria põe em evidência
que há um papel da teoria para as práticas e das práticas para as teorias.
Nesse contexto, de acordo com os autores, o Programa PIBID abre espaço
para o afastamento de reducionismos tanto teóricos quanto práticos.
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No mesmo estudo Marquezan (2013) aponta que os artigos publicados,
cerca de seis (15%) abordam a relação Teoria/Prática, o que se pode constatar
como sendo um número relativamente pequeno diante da complexidade da
temática, no entanto, apesar do número reduzido as publicações destacam que
PIBID é um programa que busca a articulação entre teoria e prática. Assim, as
relações que os licenciandos são capazes de fazer, entre o que eles estudam
na universidade e o que eles vivenciam ao compartilhar da docência dos
professores que atuam nas escolas parceiras, são construídas a partir de um
movimento cíclico de ação-reflexão-ação, que se alimenta tanto dos saberes da
teoria, como dos saberes da prática, em que o diálogo e a reflexão tornam-se
essenciais na formação inicial dos futuros docentes, possibilitando a
indissociabilidade entre teoria e prática.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O espaço e o tempo que a Educação Superior hoje traduz para os
contextos emergentes a contínua reflexão sobre a ação, um processo que
permite e possibilita compreender e reconstruir as práticas docentes articuladas
ao contexto da realidade sócio econômica e cultural que se alterna a seu
tempo. Assim, a Educação Superior sinaliza em tempos de globalização, os
intercâmbios, a internacionalização, porém prossegue sendo a matriz
formadora para o mercado de trabalho das mais diversas áreas, consolidandose como grande laboratório de ensino e de aprendizagem, vista como veículo
da constante formação de profissionais e de professores.
Diante dos desafios da Educação Superior de garantir à democratização,
o acesso e a permanência dos estudantes no Brasil, aponta para novos
formatos de IES, cursos de graduação, novos docentes, novos estudantes que,
acabam por atingir as políticas públicas de formação de professores, com foco
na formação e valorização docente.
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Nesse contexto emergente da formação docente, a Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), vinculada ao
Ministério da Educação (MEC), que até então tinha como missão formular
políticas de expansão e consolidação da pós-graduação no país, tem suas
competências e sua estrutura organizacional modificadas. Com isso, a CAPES
passa a atuar também no contexto das políticas de formação inicial e
continuada dos professores e no desenvolvimento de atividades de
profissionais para a educação básica em parceria com as Instituições de
Educação Superior, Secretarias Estaduais e Municipais de Educação.
Desse modo, o principal propósito do PIBID de aperfeiçoar e valorizar a
formação de professores da educação básica se imbrica com a democratização
da Educação Superior e as políticas de ação afirmativas, uma vez que emerge
uma concepção de ensino mais integrado entre os subsequentes níveis de
ensino, contracenando com o anseio de compreender e aplicar os conceitos
teóricos à prática. E que prática docente requer as constantes modificações,
me tempos de liquidez trazido pela globalização e o início do século XXI. Há
uma exigência de um desenvolvimento profissional docente embasado em
competências, conhecimento e valores requerido aos profissionais da
educação.
Ao constituir-se um profissional, o professor, por excelência traz para a
escola a vivencia de um espaço de formação contínua, de trabalho coletivo e
de diálogo; ações essas que corroboram para a formação de sujeitos mais
autônomos. A partir da concepção de formação de professores pautadas na
racionalidade prático/reflexiva, ou seja, à concretização de formação de
profissionais da educação autônomos, críticos e reflexivos, iniciou-se um
movimento nacional, fortemente influenciado pelos movimentos internacionais
de valorização e reconhecimento da formação docente, intensificando a
expansão quantitativa e qualitativa de políticas públicas voltadas à formação de
professores, tanto inicial quanto continuada.
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O PIBID apresenta-se como um programa que tem como objetivo
principal, por meio das diversas atividades, fortalecer o desenvolvimento de
profissionais da educação, numa perspectiva crítica-reflexiva. Após a
apresentação dos dados quanti-qualitativos, da implementação do PIBID, até
2013, é possível constatar o aumento significativo do número de bolsas
concedidas nas diferentes modalidades (iniciação à docência, professor
supervisor, coordenador de área e coordenador institucional); a expansão das
escolas de educação básica que integram ao Programa, bem como das IES
nas diferentes Regiões do país. Até então, nenhum outro programa de
incentivo à formação inicial de professores, havia destinado recursos
financeiros aos licenciandos.
No entanto, em meio à expansão do PIBID, o ano de 2015 foi marcado
pelo clima de insegurança junto às IES e às escolas, devido ao processo de
restrição orçamentária dos recursos destinados à Diretoria de Formação de
Professores da Educação Básica (DEB) e, consequentemente, ao PIBID, no
qual o programa está lotado. Houve, segundo informações da DEB, uma
redução de 20% dos recursos destinados ao Programa. O corte orçamentário
afetou diretamente a viabilidade e a manutenção, o que levou as IES a reverem
seus planos de trabalhos otimizarem e redimensionarem a aplicação dos
recursos, suspenderem compras de materiais didáticos, restringirem a
participação dos bolsistas em eventos, bem como a publicação de livros. Desse
modo, com o corte no orçamento, não foram abertos novos editais para
seleção de projetos institucionais para novas IES ou para permanência
daquelas que já possuem o Programa.
Apesar dos dois últimos anos (2016-2017) marcados por incertezas
acerca da permanência do PIBID, acredita-se que a ampliação do Programa
nas IES representa um avanço em termo de políticas públicas de educação
superior, acenando para um cenário positivo para os cursos de formação de
professores do país, como possibilidade de fortalecimento e permanência dos
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estudantes nos cursos de licenciaturas, o que pode refletir em melhores
condições de formação e desenvolvimento profissional docente. O que
consequentemente aponta para os dados qualitativos da implementação, que
pode-se destacar em três categorias: a valorização da formação docente; a
interlocução teoria e prática e a aproximação entre universidade e escola. O
que nos situar o Programa num Contexto Emergente na Educação Superior no
que diz respeito a formação docente.
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FORMAÇÃO CONTINUADA, DOCÊNCIA E PESQUISA: POSSÍVEIS MODOS
DE ARTICULAÇÃO
Elisabete Andrade1
Jaime MorelesVázquez2
Eixo 3 – Formação de Professores
RESUMO
A formação continuada de professores tem sido objeto de pesquisa com foco direcionado
especialmente para o formato que envolve as disciplinas (matemática, geografia, história, entre
outras). As possibilidades de desenvolvimento da formação continuada tem sido analisada no
âmbito de tais áreas, ou seja, esta modalidade formativa tem sido pensada em termos das
possíveis práticas e vinculadas a participação em eventos (seminários, palestras, congressos,
oficinas, etc.) que tem, em regra, caracterizado este processo de formação. Diante disso, o
propósito deste texto é pensar os processos de formação continuada de professores
relacionado a pesquisa, e, do mesmo modo, pensar as possibilidades de pesquisa articuladas
com a formação continuada de professores. O estudo de abordagem qualitativa, parte da
pesquisa de revisão bibliográfica investigando algumas concepções da pesquisa e sua
articulação e/ou desarticulação com a docência. Pesquisamos também, os conceitos mais
recorrentes na literatura sobre a formação continuada de professores, a fim de identificar as
percepções teórico-conceituais acerca destes movimentos de formação. Tomamos o Mito de
Sísifo como metáfora que nos instiga a pensar e interpretar o “objeto” de pesquisa a partir de
uma perspectiva analítica.
Palavras-Chave: Pesquisa. Formação Continuada. Docência. Articulação.

INTRODUÇÃO
O objetivo deste artigo é discutir uma das dimensões da complexa
relação entre pesquisa e docência, que é a simbiose entre tais atividades e as
significações destaspráticas. Para esse efeito, propõe-se uma estratégia de
argumentação que chamamos vice-versa, porque a forma como abordamos
pensa adocência-pesquisa, bem como, apesquisa- docência.
1Pedagoga,
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Com a argumentação vice-versa pretendemos demonstrar o movimento
dialético que perpassa os processos de formação de professores no que se
refere ao entendimento da pesquisa como constitutiva da docência e a
docência como espaço-tempo em que se produzem conhecimentos, por isso,
tem potencial para ser constitutiva de pesquisa. Falamos em movimento
dialético no sentido de que estes processos têm apresentado tensões que
giram em torno da separação entre quem pode ser denominado como
pesquisador e quem é visto como docente. Não desconsiderando tais tensões
e confrontos, dos quais trataremos neste texto, nossa compreensão caminha
no sentido de pensar a possibilidade de encontro tendo a formação continuada
como eixo articulador.
Entendemos a formação continuada de professores como espaço-tempo
propício para o questionamento das atividades realizadas cotidianamente nas
instituições educativas, sendo assim, um lugar de pesquisa e de produção de
conhecimentos. Perceber a formação continuada a partir deste referencial da
pesquisa não tem sido comum, ao contrário, este espaço de formação tem em
regra se distanciado da pesquisa, e por consequência da reflexão.
É importante esclarecer que entendemos a formação continuada de
professores como uma modalidade formativa que acontece após a formação
inicial. É um momento importante do processo formativo considerando que
pode contribuir para o desenvolvimento profissional de professores, tratando de
temas que afligem o cotidiano das práticas pedagógicas, bem como das
instituições educativas, compreendendo uma necessidade de todos os níveis
e/ou modalidade de ensino.
De acordo com Estrela e Estrela:
A designação de formação continuada abrange o conjunto de
atividades institucionalmente enquadradas que, após a formação
inicial, visam o aperfeiçoamento profissional e pessoal do professor,
em ordem a um adequado exercício da função que beneficie os
alunos e a escola (2006, p. 75).
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Nesta perspectiva, a formação continuada é compreendida como
conceito normativo, vinculado a uma necessidade de constância, o que
significa dizer que a formação inicial é o começo de um processo, porém, não
um fim em si mesmo. Por outro lado, a institucionalização de princípios por si
só não garante a efetividade das atividades formativas, é necessário também a
colaboração entre as esferas normativas, institucionais e, ainda, implicação
profissional de quem atua/trabalha nas instituições educativas.
Falamos de pesquisadores e docentes como os profissionais formados
nos cursos de licenciaturas e que atuam em instituições educativas ministrando
aulas ou atuando na gestão da educação, no ensino e/ouna pesquisa. No caso
desta análise não diferenciamos investigador de docente por entendermos que
a pesquisa pode ser aliada aos processos de ensino e de aprendizagem na
Educação Básica e no Ensino Superior (graduação e pós-graduação latu e
stricto sensu). Outrossim, sabemos que culturalmente não tem sido esta a
compreensão, especialmente no contexto da Educação Básica. De modo geral,
a pesquisa tem se estabelecido no meio acadêmico, como meta principal dos
Cursos de Pós-Graduação stricto sensu (Mestrado e Doutorado).
Por mais que ainda não esteja institucionalmente estabelecida a ideia de
que docente e investigador podem ser vistos como sinônimos, argumentamos a
favor desteentendimento. Sabemos que para que isso se concretize é
necessário estrutura de espaço-tempo para que os docentes da Educação
Básica possam desenvolver-se profissionalmente como investigadores de sua
própria prática pedagógica. Além disso, é preciso investimento financeiro que
possa sustentar a pesquisa na Educação Básica,assim como vem sendo
absorvido principalmente pelos Programas de Pós-Graduação.
O intuito das análises que propomos neste texto é alargar as
possibilidades de diálogos e de compreensão da relação entre pesquisa,
formação continuada e docência, independentemente do nível de ensino em
que se atua profissionalmente como professor. Estes três eixos articulados,
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podem estruturar os processos de formação de professores ao longo da
carreira,

possibilitando

o

desenvolvimento

da

prática

pedagógica

problematizadora como propôs Freire (1990) ao tratar do processo de
alfabetização para jovens e adultos, porém, é uma metodologia que pode ser
adequada aos demais níveis de ensino.
DOCÊNCIA COMO FERRAMENTA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA A
PESQUISA E VICE-VERSA
Regresso a Sísifo
Rodou a pedra e outra vez como antes
a empurrarei, a empurrarei ladeira acima
para vê-la rodar de novo.
Comença a batalha que aconteceu mil vezes
contra a pedra e Sísifo e mim mesmo
Pedra que nunca deterás no alto:
dou-te as graças por rodar ladeira abaixo.
Sem este drama inútil, a vida seria inútil.
(José Emilio Pacheco, 2009)

Alguns dos aspectos importantes em atividades de ensino são
entusiasmo e paixão (Day, 2011). Aqui temos argumentado que eles são
também para a prática de pesquisa no campo da educação; eles são
relevantes para qualquer atividade humana. Nestes tempos, com o espírito das
reformas educativas na era de ‘accountability’, é cada vez mais difícil de manter
esses intangíveis. Principalmente a paixão.
No mundo acadêmico de hoje, estamos condenado ao isolamento e a
tarefas que podem estar sendo improdutiva, uma espécie de morte lenta, de
acordo com Fried (1995, citado por Day 2011). Isso ocorre porque as regras
que controlam a ciência atual, onde o produto publicado parece ser o objetivo
final de toda a atividade científica, e onde o docência é cada vez mais
entendida como uma atividade técnica.
No primeiro caso, nos referimos a preeminência de indicadores como o
número de produtos, citações, fator de impacto, o índice h, entre outros sinais
de absurdo que aparentemente governam a pesquisa atual, aspectos que
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deterioram seu espírito original e propósito, e, claro, deterioram-se os
intangíveis que falamos anteriormente. No segundo caso, nós nos referimos ao
espírito das reformas que têm simplificado a compreensão do docência, uma
atividade que 'pode fazer qualquer' que atenda aos indicadores mensuráveis
(Day, 2011; Elliot, 2000).
Além disso, embora sejam atividades que têm a mesma origem, têm
seguido caminhos diferentes. A pesquisa em educação parece cada vez mais
distanciada da prática docente por várias razões, mas aqui vamos assumir que
a distância é devido a profissionalização dessa atividade científica e a
disciplinarização. A disciplinarização é uma reconstrução da torre de marfim em
torno de atividades que, embora sejam originadas das práticas, não voltam a
elas. A pesquisa assume um código cada vez mais complexo e mais distante
da vida cotidiana. Quanto mais profissionalizado é um campocientífico, o
campo está mais distanciado das práticas. No campo da pesquisa em
educação, este acentuou por ter critérios associados aos indicadores
numéricos.
Os esquemas regulatórios da pesquisa atual também inibem a inovação,
o desenvolvimento de trabalhos que poderiam trazer a pesquisa para a
realidade investigada; a pesquisa de hoje e sua quase total atenção aos
produtos publicados como metas finais de todo o processo científico é
promovido. A cultura do paper ou produto publicado é tão forte que agora
falam-se de disciplinas baseadas em artigos (Goodin, 2011). Nós estamos
diante o desafio para nosso trabalho, que nossa pesquisa sejaunicamente para
as publicações, o que foi designado como produtivismo (Miller et al, 2011;
Rego, 2014).
No campo da educação isso é paradoxal, pois se pesquisa é mais
relevante e de qualidade nos termos da ciência atual, ela está mais distanciada
deos desafios e as práticas, e dos sistemas educacionais. Isso acontece
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também conosco, porque aparentemente quantomaior é a nossa escolaridade,
maior é distância de nossas atividades com a vida diária.
Esta diferença é ainda maior entre a investigação na área da educação
e aspráticas docentes. Embora ambas as atividades tenham interesses,
significados e propósitos comuns, e o mesmo campos profissional, nossos
interesses e motivações como pesquisadores raramente coincidem com os de
professores do sistema de Ensino Básico.
Além disso, nem os professores desenvolvem pesquisaem suas
atividades e nem os investigadores tem como prioridade que o trabalho assista
as práticas de sala de aula e da escola, pois isso implicaria romper os
mecanismos tradicionais para a divulgação de pesquisas.
No final, é até certo ponto intrigante observar como a pesquisa
aparentemente é parte da cruzada de desprestigio do trabalho docente, uma
espécie de fogo amigo, que é um termo usado para satirizar o fato de não
receber apoio de quem são supostamente do seu lado, ou mesmo receber
ataques e críticas deles. Embora possa ser incompreensível, a pesquisa teria
materializado esse descrédito das atividades docentes, seja por ação ou
omissão, principalmente dos professores do sistema básico.
Na cruzada de desprestigio público da docência, a pesquisa poderia
estar adicionando a concepção generalizada que a diminui, percebida como
uma atividade profissional de segunda classe, apoiando com ou sem tomar
nossa indiferença ativa uma posição clara de nosso trabalho, e apontando o
professor como o único responsável por resultados de aprendizagem.
Assumindo que a profissão docente é uma atividade de segunda classe,
é uma forma dar priorização de tarefas, uma hierarquia de as atividades
realizadas no campo da educação, que repete o incansável assunto referente a
distinção entre as atividades intelectuais e artesanais, subestimando a segunda
de elas.
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É interessante como tal distinção foi duradoura ao longo do tempo. A
distinção entre atividades artesanais e intelectuais pode ser equiparada com a
distinção entre pesquisa básica e aplicada, e onde a de maior prestígio é a
primeira delas (Becher, 2001). Basta olhar para a distribuição de privilégios
entre aqueles quem são apenas professores e aqueles que também possuem a
nomeação de pesquisadores nos sistemas de ensino superior, incluindo o
imaginário social que foi construído em torno deste.
Como aconteceu com a disciplinarizaçãodo campo da educação, na
carreira acadêmica acontece algo semelhante, enquanto avança nossa
formação, nossa experiência e nosso relativo prestígio acadêmico. Enquanto
avançamos em nossa carreira, gradualmente deixamos atividades como o
trabalho de campo ou de laboratório, e nós delegamos essas tarefas a outras
pessoas, estudantes, assistentes de pesquisa, colegas mais jovens ou com
credenciais menores (Shinn, 2007). Uma versão da subestimaçãodo que não é
considerado puramente intelectual. Nossa própria versão da estratificação das
atividades.
Acreditamos que a pesquisa poderia assumir uma perspectiva onde as
tarefas de docência, fossem concebidas como uma atividade superior. Como a
tarefa inspiradora que é em realidade e que continua sendo para alunos e pais
e para os próprios professores. Na corrida productivista, nós devemos voltar
acreditar que a docência reforça nossa formação como pesquisadores, e que
pode dar sentido a nossas práticas. Significado educativo.
Voltar para prática docente como uma ferramenta para a educação
continuada pode ser uma maneira de encontrar contradição com a crescente
burocratização da pesquisa, o abandono de seus propósitos mais genuínos.
Uma maneira de revitalizar-se como pesquisador, porque, como dissemos no
início, alguns dos intangíveis que definem e renovam a nossa profissão são
entusiasmo e paixão.
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Refazendo o caminho que nos levou a procurar o produto pelo próprio
produto para fazer outro caminho que resignifiqueas atividades de pesquisa em
educação. Um retorno aos propósitos iniciais de pesquisa em nosso campo, o
que nos permite enriquecer a noção de educação como uma prática que cria
oportunidades para aprender. Assumir que a prática docente pode gerar
reflexões que complementam nossa formação e fortalecer a pesquisa como
base para a docência e vice-versa.
Procurando em dicionários o significado etimológico da palavra pesquisa
é possível encontrar a explicação de que deriva do termo em latim perquirere,
quesignifica "procurar com perseverança". Também é traduzida como um
conjunto de ações que visam a descoberta de novos conhecimentosem uma
determinada área. Por exemplo, no meio acadêmico, a pesquisa é um dos
pilares da atividade universitária, em que os pesquisadores têm como objetivo
produzir conhecimento para uma disciplina acadêmica, contribuindo para o
avanço da ciência e para o desenvolvimento social 3. Buscando pela palavra
pesquisar encontramos a origem do Latim PERQUIRERE, “indagar, perguntar”,
de PER-, “completamente”, mais QUAERERE, propriamente “perguntar”4.
Ambos os significados - de pesquisa e de pesquisar –traduzem aspectos
relevantes que se complementam e que contribuem para a reflexão que
propomos desenvolver ao argumentar sobre a Pesquisa como Ferramenta de
Formação Continuada de Professores. Procurar com perseverança remete a
pensar em persistência. Persistência é o que sugere o Mito de Sísifo que
apresentamos como epígrafe justamente para sugerir que para dar conta do
que propomos é fundamental que a formação continuada passe a constituir o
cotidiano das instituições educativas, tendo como referencia a docência em
movimento de pesquisa (simbiose). Dessa forma, se incorporando ao constante

3

Significado etimológico, disponívelem: https://www.significados.com.br/pesquisa/ acesso em
Janeiro de 2017.
4 Significado etimológico, disponívelem: http://origemdapalavra.com.br/site/palavras/pesquisar/
acesso em Janeiro de 2017.
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e persistente movimento de “rolar a pedra” e junto a ela pensar, indagar,
pregunta, ou seja, pesquisar a própria atividade docente, os limites e
possibilidades que nos apresenta no espaço-tempo em que a prática docente
acontece. É ter um olhar perguntador e uma escuta atenta aos detalhes, o que
podemos denominar conceitualmente como estética do cotidiano.
A estética do cotidiano subentende, além dos objetos ou atividades
presentes na vida comum, considerados possuidores de valor
estético por aquela cultura, também e principalmente a subjetividade
dos sujeitos que a compõem e cuja estética se organiza a partir de
múltiplas facetas do seu processo de vida e de transformação
(RICHTER, 2003, p. 21).

Pereira (1996) desenvolve o que chama de uma “tentativa de
ressignificação” (p. 85) da estética, que, de acordo com Richter, “pode ser
muito útil para o estudo sobre a estética do cotidiano” (2003, p. 21). O autor
busca resgatar uma “diferença dentro da estética”, que estabelece pelas
designações de “macroestética” e microestética”. A macroestética refere-se a
uma Estética com “E” maiúsculo que nasce no século XVIII como campo
epistemológico independente, como disciplina. Já a microestética “se refere ao
modo como cada indivíduo se organiza enquanto subjetividade; é a ordem da
processualidade, dos campos interativos de forças vivas da exterioridade
atravessando um sujeito-em-prática (RICHTER, 2003). Assim diz o autor:
A primeira (macroestética) é produto de uma subjetividade que quer
se instituir como modelo homogeneizante (por exemplo, nos
conceitos de belo, de criatividade), enquanto a segunda
(microestética) é processo de produção de subjetividades. Dessa
forma, a estética tem a ver com a maneira pela qual o mundo toma
sentido para nós, de acordo com a maneira pela qual nos afeta e pela
qual nós a afetamos (PEREIRA, 1996, p. 127).

Quando tratam da microestética, Pereira (1996) e Richter (2003)
consideram os modos diferentes pelos quais os sujeitos habitam o mundo; no
caso dessa análise, os modos pelos quais os professores se relacionam com
os processos de formação continuada e desenvolvimento profissional ao longo
da carreira. “Rodou a pedra e outra vez como antes a empurrarei, a empurrarei
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ladeira acima para vê-la rodar de novo”[…]. O que é o cotidiano do trabalho e
da vida se não o constante rolar das pedras? Asimbiose entre pesquisa,
formação continuada e docênciasugere a persistência para empurrar as pedras
e vê-las rolar quantas vezes for necessário.
Neste contexto, está em jogo a microestética (Pereira, 1996) que diz
respeito aos modos como subjetivamente vamos dando conta do cotidiano do
trabalho e da vida. Percebemos a microestética como potencializadora das
relações entre o mundo do trabalho eo mundo da vida, pesquisa e docência,
Educação Básica e Ensino Superior. Percebendo as subjetividades, entende-se
as diferenças que há entre cada uma destas instâncias que organizam a vida e
o trabalho. A ideia central seria buscar na diferença um espaço de interlocução
e de complementaridade.
Então, nos perguntamos: Quais condições e possibilidades da Pesquisa
se tornar uma Ferramenta de Formação Continuada de Professores? De onde
partir?
Pensando no conceito de microestética e sua relação com as
subjetividades fica evidente que a formação continuada da forma como vem
sendo desenvolvida acaba por generalizar os contextos educativos, e desta
maneira, não dá vasão as subjetividades, as especificidades que cada espaçotempo institucional apresenta. Focar a formação continuada de professores
apenas a eventos externos as instituições educativas em que os docentes
atuam, estes organizados em forma de palestras, seminários, oficinas,
congressos, etc., reduz as possibilidades de problematização da prática
pedagógica que é desenvolvida no interior das salas de aula, sejam elas de
Educação Básica ou de Ensino Superior.
Além da participação e do envolvimento com os eventos externos é
importante que haja um movimento formativo que parta de dentro da prática
pedagógica, de dentrodas instituições, de dentro dos docentes, a ponto
deproduzir subjetividades orientadas para a problematização da prática. Este
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movimento de reflexão na/sobre/com (Schön, 1992) a prática pedagógica é o
que denominamos de incorporação da pesquisa como fundamento formativo
que pode ser incorporado a formação continuada de professores, passando a
ser um de seus princípios.
Outra questão relevante no que se refere a incorporação da pesquisa a
formação continuada de professores refere-se ao entendimento dos docentes
sobre a prática pedagógica que desenvolvem no interior das salas de aula e
sobre as leituras que fazem do cotidiano das instituições em que atuam. Aqui
há uma pista importante relacionada a educação do olhar e da escuta dos
professores ao contexto de sua profissão, considerando que um dos aspectos
que conduz a pesquisa é a curiosidade. Porém, refere-se a uma curiosidade
sistemática, problematizadora do cotidiano e argumentativa.
[…] a investigação é uma indagação sistemática e autocrítica. Como
indagación, se hallabasadaenlacuriosidad y en um deseo de
comprender; pero se trata de una curiosidadestable, no fugaz,
sistemática enel sentido de hallarse respaldada por una
estrategia[…].
Y
fundamental
esapersitenciaenlaindagaciónes
untempleascéptico fortalecido por principios críticos, una duda no
sólorespecto de lasrespuestasobtenidas y cómodas, sino también
acerca de lashipótesisproprias (STENHOUSE, 2007, 28).

Esta relação formativa vai ao encontro da superação de bases centradas
unicamente na racionalidade instrumental, abrindo possibilidades de produção
de outros modos de pensar e, consequentemente, outros modos de
desenvolver-se profissionalmente e de desenvolver a docência. A articulação
da tríade pesquisa, formação continuada e docência se dará a partir da
produção curiosa, responsável e crítica do cotidiano. Para que isso ocorra,
outro aspecto profundamente relevante éaprender a fazer perguntas. As
perguntas surgem quando há sustentação teórica que suscitem o desejo de
conhecer para além do que já está estabelecido. O conhecimento teóricometodológico de determinado “objeto” é o que dá condições de gerar novas
perguntas e, desta forma, avançar no processo de compreensão do que está
sendo estudado. Neste caso, como hipótese poderíamos pensar que se não há
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por parte dos docentes um corpo de conhecimentos teóricos que dê
sustentação a sua prática, difícilmente conseguirá articulá-la a proposição da
tríade aqui apresentada.
Corroboramos a análise de Stenhouse (2007, p.27) quando afirma que lá
investigación,

para

resultar

útil

a

losprofesores,

exige

que

éstoscompruebenensu aulas sus implicaciones teóricas. Gran parte de
lainvestigación educativa, enrazón de sufidelidad al paradigma psicoestatístico,
expressa sus hallazgos como generalizaciones que no pueden aspirar a brindar
orientácion para laacciónen ambientes específicos. A primeira questão é da
implicação teórico-prática, isso quer dizer, a tomada de consciência do corpo
teórico que é inseparável e que sustenta a prática pedagógica. A segunda
questão é que os sentidos teórico-práticos não podem ser generalizados.Cada
espaço-tempo educativo produz suas próprias culturas com base nas heranças
produzidas pela humanidade ao longo dos tempos, mas nesse processo de
incorporação cultural da tradição, sempre há um processo de reconstrução a
partir do tempo e do lugar vivido. É neste sentido, que os contextos culturais
merecem ser considerados e interpretados a luz de um campo de
conhecimentos científicos que possam traduzir suas especificidades, e, partir
delas agir.
Ainda, é importante dizer que ao falar da necessidade de reflexão por
parte dos docentes, que é um processo inerente a problematização do
cotidiano que conduz a pesquisa, entendemos que refletir exige um processo
profundo de elaboração do pensamento e de permanente inquietação acerca
dos acontecimentos que emergem das práticas pedagógicas. A reflexão é estar
constantemente analisando os acontecimentos e se autoanalisando dentro do
processo, gerando implicações efetivas no cotidiano. Por isso, dizer-se
professor reflexivo não é simples, ao contrário é assumir uma postura ativa,
dialógica e transformadora. Não há pesquisa sem o ato de reflexão, não há
reflexão sem o ato de pesquisa.
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Retornamos a Mito de Sísifo para dizer o quanto é complexa a relação
que propomos com a tríade pesquisa, formação continuada e docência, o
quanto exige o constante e persistente movimento de ir e de vir reflexivo, e,
neste processo, ir se autoformando, se autoreconhecendo, se autoafirmando –
professor pesquisador – porque capaz de analisar criteriosamente e de
inquietar-se com o que pensa, com o que diz e com o que faz.
CONCLUSÕES OU AGENDA DE DISCUSSÃO
Reiteramos as ideias discutidas aqui e a estratégia vice-versa que fizemos, no
sentido de pensar que o movimento de formação continuada de professores pode se
configurar num espaço-tempo de investigação da própria prática pedagógica e que a
pesquisa como forma de problematização do cotidiano docente pode possibilitar a
pesquisa. No campo da educação a profissão docente e a pesquisa não tem a
mesmaimportância. No entanto sejam atividades complementares, tarefas que
dependem uma da outra.

Um aspecto relevante para que possa existir esta relação vice e versa
que estamos propondo é a constituição do professor como um sujeito que
reflete. Salientamos a partir das concepções de Schön(1992, 2000), Zeicnher
(1993,1992,2008) que refletir não está reduzido a um ato de simples pensar, é

mais profundo do que isso. Reflexão pode ser entendida como um fenômeno
humano. O processo reflexivo leva a perceber, examinar, observar, ponderar,
buscar entender as situações que geram a necessidade de refletir.
Entendemos

que

a

reflexão

é

estar

constantemente

analisando

os

acontecimentos e se autoanalisando dentro do processo, gerando implicações
efetivas no cotidiano. Por isso, dizer-se professor reflexivo não é simples, ao
contrário é assumir uma postura ativa, dialógica e transformadora.
A relação docência/formação pelo processo reflexivo tenta superar a
racionalidade técnica que na sua origem tem como foco a “instrumentalização”,
o que acaba por evidenciar o processo de ensinar e aprender distantes do
contexto em que é gerado. Compreendemos que esta prática está muito
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presente nas escolas que é, acima de tudo, o que em termos gerais, é
desenvolvido nas instituições educativas. Mas não é de se espantar que esta
prática esteja tão presente e seja tão real, pois é a forma com que os
professores foram e podem ainda estar sendo constituídos/as. Esta é uma
dificuldade e na mesma medida um desafio para a formação de professores em
tempos contemporâneos.
O Mito de Sísifo como metáfora nos provocou a pensar de modos
diferentes as engrenagens que sustentam os processos de docência, formação
continuada, pesquisa e vice e versa. Ora fazendo a alusão à persistência, ora
admitindo a insensatez de talmecanismo. Ambos, persistência e insensatez de
fato constituem a trama das relações do “objeto” aqui problematizado.
Nós usamos o Mito de Sísifo como epígrafe devido a maneira como
começou nossa colaboração, pensando no texto ao comunicar nossos
interesses de pesquisa, formação continuada no caso de Andrade, uso da
pesquisa no caso de Moreles. Nossa língua nativa é diferente, porém, como
América Latina o português e espanhol são muito semelhantes; as diferenças
destacam aspectos importantes e significativos que devem ser observadas
aqui, pois a interpretação do Mito, por exemplo, nos levou a coisas um pouco
diferentes. Andrade preferiua perseverança de rodar a pedracada vez que cai
quandoSísifo quase leva-a ao cume;Moreles tomou isso como o absurdo, como
uma metáfora para atividades que não logram seusobjetivos. No final, como
pesquisa e docência, ambas interpretações do Mito são complementares.
As interpretações feitas ao Mito de Sísifo são diferentes porque na superfície
do que é pensado e do que é registrado através da escrita há o encontro com a
diferença - construções subjetivas intransferíveis – que levam a perceber o mundo de
um modo único e, justamente por isso, belo. Neste entre-espaço é que se encontra a
possibilidade de percepção da estética do cotidiano, da qual tratamos neste texto, e
que pode ser um lugar de pregunta e de atenção ao que acontece cotidianamente no
espaço da aula e do contexto das instituições educativas. A questão é o que este
acontecer causa nos sujeitos, como os afetam a ponto de tornar possível um processo
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formativo vinculado a investigação. De fato haverá possibilidades formativas se os
sujeitos forem de alguma forma afetadospelo cotidiano e, em virtude disso,
transformados a ponto de perceber outros modos de olhar a profissão e, porque não, a
vida.
Profissão e vida duas instâncias que constituem nossa existência e que estão
sempre em tensão. Nos resta saber se assim como no Mito de Sísifo ficaremos
rolando a pedra e, além disso, saber identificar se há persistência e/ou insensatez
neste ato. Convidamos a pensar que este movimento vice e versa depende de uma
série de situações que integram ateia de relações que movimentam nossas escolhas.
Algumas tensões são de ordem pessoais, por isso, ligadas a vida, outras são de
ordem institucionais, políticas, econômicas e até comportamentais (…), sendo assim,
relacionadas a profissão. Há especificidades em cada uma das instâncias, porém,
nenhuma delas atuam de forma isolada, estão sempre em relação.
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A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO
INFANTIL: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM UMA ESCOLA PÚBLICA
Tatiane de Fátima Kovalski Martins1
Eixo 3 – Formação de Professores
RESUMO
O presente texto tem por objetivo trazer o relato de pesquisa realizada sobre a formação de
professoras no município de Portão, Rio Grande do Sul. A formação de professoras esta ligada
diretamente a construção de uma educação de qualidade, pois perpassa desde o atendimento
as crianças, proposito e finalidade de toda a estruturação democrática do ensino e as políticas
de incentivo e construção de sistemas de atendimento. A metodologia utilizada foi estudo de
caso focando, primeiramente nas políticas públicas municipais e em seguida direcionando para
uma escola municipal de educação infantil. Estudos focados em pequenas realidades
educacionais proporcionam a observação e análise das práticas das políticas públicas
direcionadas especificamente a formação de professoras. Estudos que compreendem a
elaboração, implementação e avaliação das políticas nos mostram especificidades que de
acordo com Mainardes (2006) são o processo evolutivo e a propria finalidade da política. O
contexto investigado seria o contexto de uma macropolítica – quando analisamos a formação
de professores na perspectiva de nível federal propostas pelo Ministério de Educação e as
micropolíticas quando observamos o contexto da escola, no campo da prática sobre como
essas políticas são compreendicas e utilizadas pelos professores. Assim pesquisamos o
contexto especifico da escola e desta as relações que se estabelecem entre os sujeitos, sendo
algumas vezes, o terreno das políticas o campo de contextação na prática, de acordo com
Ozga (2001). Os resultados da pesquisa demostram políticas para a formação de professoras
que contribuem para o desenvolvimento da educação infantil no municipio, pois encontramos
investimentos adequados ao crescimento profissionais dos docentes no quadro de carreira
municipe. Concluimos a investigação confirmando a hipotese de que quando ocorrem
investimentos planejados
na formação de professoras estes contribuem para o
desenvolvimento e avanço na qualidade da educação pública oferecida pelo município.
Palavras-chave: Formação de professores. Educação Infantil. Qualidade da Educação Infantil.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho surge como reflexão realizada durante o curso de
Pós-Graduação em Docência na Educação Infantil, ministrado na Universidade
Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, no seminário intitulado Infâncias e
crianças na cultura contemporânea e nas políticas de Educação Infantil:

1
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em Educação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. E-mail:
tatiane.kovalski@gmail.com
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diretrizes nacionais e contextos municipais e teve como tema principal a
escolha de uma das dimensões propostas no Documento Indicadores de
Qualidade na Educação Infantil (MEC, 2009) e sua posterior análise mediante
pesquisa de campo utilizando como metodologia estudo de caso e associação
aos debates realizados em aula, bem como a bibliografia sugerida no decorrer
da disciplina.
Assim, optou-se pela Dimensão Formação e condições de trabalho das
professoras e demais profissionais (MEC, 2009, p.54-56).
A escolha está vincula a compreensão de que Educação Infantil de
qualidade, necessariamente deve estar vinculada a formação constante das
professoras e demais profissionais que estão envolvidas com o atendimento a
criança no espaço escolar.
Esta pesquisa tornou-se necessária à medida que se propôs a
investigar e descrever as principais ações administrativas e pedagógicas
realizadas para a formação docente no município de Portão, Rio Grande do Sul
(RS), bem como a descrição das condições de trabalho das professoras2 e
demais profissionais da educação infantil.
A identificação das propostas vigentes para a formação de professoras
nos proporciona subsídios para a compreensão de como a busca pela
qualidade da educação está associada (ou não) as prioridades da
administração pública municipal, bem como a oferta de um ambiente adequado
ao trabalho educacional as profissionais da educação.
O objetivo deste relato foi identificar quais as principais ações
administrativas municipais que estavam sendo realizadas para garantir a
formação das professoras e demais profissionais que atuavam nas escolas de
educação infantil. É importante destacar que a investigação foi direcionada
2

Neste texto será utilizado o termo professoras no feminino, por termos conhecimento

que no município de Portão, o quadro docente e de funcionárias nas escolas municipais de
educação infantil é formado exclusivamente por mulheres.
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apenas ao relato sobre a formação das profissionais que estavam nas escolas
de educação infantil, atuando diretamente com as crianças.
Os objetivos específicos permeavam a identificação de quais seriam as
principais ações administrativas e pedagógicas que estavam sendo realizadas
pela administração pública municipal para a formação docente que atuavam na
educação infantil. Outro importante objetivo versava na compreensão de como
as ações administrativas voltadas à formação auxiliavam no desenvolvimento
de uma educação infantil com qualidade.
Na realização deste estudo, partiu da hipótese que, encontrar-se-iam
subsídios referentes à formação dos professores e demais profissionais
envolvidos com a educação infantil, bem como, que o ambiente de trabalho
oferece condições adequadas ao desenvolvimento da educação infantil.
Por fim, destaco que o presente texto está organizado em tópicos,
posterior a esta introdução, há a descrição metodológica, posteriormente uma
breve contextualização da história da educação infantil do município e da
escola pesquisada, após foi realizada a descrição das ações administrativas
encontradas para a formação das professoras da educação infantil, e por fim, a
análise das condições de trabalho associadas a formação oferecida pela
administração pública municipal.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Compreender como se estabelecem as ações para melhoria da
educação necessariamente significa compreender como são propostas as
ações para formação e valorização dos professores. Sendo os professores
grandes agentes de elaboração e implementação de ações que fazem parte
fundamental dos processos educacionais, estes devem ser interpretados e
compreendidos de acordo com a dinâmica social e cultural que se estabelecem
nas relações pré-estabelecidas no período histórico em que as pesquisas são
desenvolvidas. Isso porque:
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“Os professores são geridos (e modificados) através da definição de
pré-requisitos apropriados, de acordo com diferentes níveis de
responsabilidade. Estes pré-requisitos começam a ser considerados
como competências e tornam-se critérios a cumprir, operando como
filtros e como monitores de sua prestação” (OZGA, 2001, p.52)

Assim compreendemos a importância dos professores nos processos
sociais que são estabelecidos no contexto histórico e cultural que estamos
vivenciando onde o investimento na carreira docente é fundamental para o
estabelecimento de políticas de qualidade na educação.
Ao pensarmos em qualidade devemos ter claro o processo de diálogo e
de negociação sobre o que compreendemos e estabelecemos por qualidade,
pois este é um termo polissémico que requer negociação constante entre os
envolvidos nas disputas politicas e sociais que a envolvem. Assim
As definições de qualidade dependem de muitos fatores: os valores
nos quais as pessoas acreditam; as tradições de uma determinada
cultura; os conhecimentos científicos sobre como as crianças
aprendem e se desenvolvem; o contexto histórico, social e econômico
no qual a escola se insere. No caso especifico da educação infantil, a
forma como a sociedade define os direitos da mulher e a
responsabilidade coletiva pela educação das crianças pequenas
também são fatores relevantes. (MEC, 2009, p.13)

A formação dos professores, portanto é um campo de disputas onde
podemos perceber os interesses de determinados governos em relação à
educação. Também podemos observar o quanto o contexto social envolve-se
com as questões políticas no campo educacional tencionando e apoiando as
questões de formação profissional dos professores.
METODOLOGIA
A metodologia escolhida para a realização desta pesquisa foi o estudo
de caso, pois se dedica ao estudo de uma realidade especifica a ser
investigada.
De acordo com Barros e Lehfeld:
A terminologia “estudo de caso” surge na pesquisa como uma forma
de análise profunda de um caso individual. [...] caracteriza-se como
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metodologia de estudo que se volta à coleta de informações sobre um
ou vários casos particularizados. É também considerado como uma
metolodologia qualitativa de estudo pois não está direcionada a se
obter generalizações de estudo e nem há preocupações com
tratamento estatístico e de quantificações dos dados em termos de
respresentação e/ou de índices. (BARROS; LEHFELD. 1988, p.84)

Partindo desta concepção de estudo de caso, temos a pretensão de
analisar a formação docente de forma ampla e qualitativa, uma vez que as
ações encontradas serão descritas de forma sistêmica, preocupando-se com
sua descrição desde que favoreça o avanço da qualidade da educação infantil
no

município,

pois

compreendemos

que

um

ensino

de

qualidade

necessariamente comporta a formação das professoras que nele atuam.
Temos a compreensão de que qualidade é um conceito em constante
transformação e para que ela seja de fato efetivada na educação infantil a
formação de professoras deve ser requisito para o melhor desenvolvimento da
criança, pois se tem a compreensão de “que “qualidade” não se traduz em um
conceito único, universal e absoluto, de tal modo que diferentes setores da
sociedade e diferentes políticas educacionais podem torna-lo de modo
absolutamente diverso.” (CORREA, 2003, p.87).
CONTEXTUALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DAS POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORAS
A Escola Municipal de Educação Infantil pesquisada, esta localizada na
cidade de Portão, Região do Vale do Rio Cai, Rio Grande do Sul.
A Secretaria Municipal de Educação é a mantenedora da toda a rede
municipal de ensino e responsável pela contração de todas as profissionais que
trabalham na escola.
A história da escola esta associada diretamente à história da educação
infantil no município, pois a EMEI foi à primeira escola de educação infantil a
iniciar o atendimento as crianças pequenas no município, em 1985.
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Inicialmente as atividades eram coordenadas pela Secretaria de
Assistência Social sendo o atendimento direcionado as crianças em situação
de vulnerabilidade social cujas mães estivessem trabalhando. Como critério
para a entrada na vaga, especificamente, a mãe deveria ter contrato de
trabalho com registro, estes eram os dois pré-requisitos – condição social e
trabalho feminino.
O atendimento na creche era realizado por mulheres, indicadas pelo
prefeito municipal, que tinham como tarefa zelar pelo bem estar físico das
crianças. Ao todo, eram atendidas entre 40 e 50 crianças divididas em duas
salas. As refeições eram feitas por uma cozinheira, também indicada pelo
prefeito e o atendimento envolvia o horário das 6 às 19 horas, neste período
era oferecido 07 (sete) refeições e banho ao término da jornada diária.
Esse quadro de atendimento teve o seu ciclo até meados dos anos
1996, de acordo com informações de profissionais que trabalhavam na escola,
nesta época o ciclo começou a se alterar com as novas discussões sobre a
organização do ensino a nível brasileiro.
No ano de 1997, logo após a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDBEN), em dezembro de 1996, a creche passou a ser
administrada pela Secretaria Municipal de Educação. Essa mudança
administrativa proporcionou várias alterações na rotina e na configuração do
atendimento oferecido até então pela creche.
As primeiras mudanças de acordo com os documentos e relatos orais
versam sobre a forma de organização das profissionais e as atividades
realizadas durante o dia a dia na creche.
Neste período foi proporcionada a oferta do curso de magistério a
todas as atendentes cuja mensalidade foi paga pela administração municipal,
esta ação trouxe uma significativa mudança à forma de atendimento as
crianças. Cabe registrar que as profissionais que não desejaram a formação no
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nível de magistério foram encaminhadas a distribuição interna para um novo
cargo na administração municipal.
Também nesta época, iniciaram-se as contratações de estudantes de
magistério e de pedagogia para o atendimento as crianças e por sala passaram
a ser 03 (três) professoras responsáveis pelo atendimento as crianças.
No ano de 2005, houve uma ruptura em todo o ciclo educacional que
envolvia a educação infantil, no que envolvia atendimento a crianças e
investimentos na contratação de profissionais que atuariam nas escolas de
educação infantil. Neste ano a administração municipal propôs e lançou edital
para a contratação via concurso público para professores para atuarem nas
escolas municipais de educação infantil, exigindo como formação mínima o
curso de pedagogia. Esta ruptura e ao mesmo tempo importante investimento
pôs a educação do município como prioridade na administração municipal,
focando a qualidade do ensino como investimento de longo prazo a ser
mantido e investido.
Neste processo seletivo, foram nomeadas 10 professoras, para a
escola pesquisada, todas com o curso de pedagogia e as professoras
formadas pela gestão municipal passaram a ser atendentes, auxiliares das
pedagogas nas atividades diárias. Neste período, a escola já contava com 04
(quatro) salas de aula, 68 (sessenta e oito) crianças, 16 (dezesseis)
professoras e 01 (uma) diretora além das demais profissionais que contribuíam
para o desenvolvimento da rotina escolar.
É importante fazer essa revisita a história do atendimento na creche,
porque assim podemos perceber que nem sempre houve a compreensão da
importância de uma professora para a realização das atividades com as
crianças, essa percepção inicia no Município de Portão, com a efetivação de
uma política nacional que direcionava e obrigava os entes federados a
adequarem-se as normativas de padrões mínimos a garantia do direito ao
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acesso e a qualidade do serviço oferecido pelo poder público municipal às
crianças.
No ano 2000, também cumprindo as novas regras da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (LDBEN, nº 9494/96), o município aprovou seu
primeiro Plano de Carreira do Magistério Municipal, oferecendo claramente as
professoras à descrição de seus deveres e quais suas garantias na
continuidade do serviço público no magistério municipal.
Os avanços oferecidos no Plano de Carreira, no que diz respeito a
formação docente, chamado de formação continuada da professora ao
ingressar no serviço público municipal refere-se a avanços financeiros quando
ocorrerem a participação da professora em cursos e aperfeiçoamentos ligados
diretamente com sua prática pedagógica.
Os avanços são de 30% sobre o vencimento básico na formação em
Pós-Graduação e de 20% sobre o vencimento básico do professor a cada
curso de 200 horas. Prevê também horas de formação em serviço de acordo
com as necessidades da Secretaria de Educação e da escola.
O Plano de Carreira também disponibiliza a uso da professora a
dispensa de 20 (vinte) horas anuais para qualquer formação sem prejuízo ao
seu ordenado e a estrutura escolar desde que apresente certificado quanto à
participação nos dias dispensados.
Esta é uma importante política de formação docente, pois garante que
a professora possa escolher entre seus desejos profissionais e necessidades
pedagógicas,

independentemente

das

necessidades

da

Secretaria

de

Educação.
No ano de 2010, com as novas reconfigurações de responsabilidade
orçamentária, o município alterou esse plano de carreira, extinguindo os
avanços quanto a formação continuada, permanecendo apenas o incentivo de
10% sobre o vencimento básico na formação em Pós-Graduação, 10% na
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formação em Mestrado em Educação e 15% quando houver formação em
Doutoramento em Educação.
Quanto ao Plano de Carreira do Magistério Municipal na cidade de
Portão, pode-se perceber a desvalorização financeira do trabalho docente.
Os avanços previstos no 1º plano quanto a formação efetiva da
professora foram supridos do novo plano de carreira, sendo ditos “alterados”
pela formação em nível de Mestrado e Doutorado. Ao fazermos o calculo
quanto a diferença entre os salários das professoras que entraram no
município até 2010 e após a data temos uma diferença de até 40% sobre a
realização das mesmas atividades educacionais na EMEI, o que é visto pelas
próprias docentes como um retrocesso na politica municipal de formação e
valorização das professoras.
A Secretaria de Educação cumpre a previsão de 1/3 de hora-atividade
a todas as professoras da rede municipal de ensino, independente do nível de
ensino, de acordo com a sua carga horária seja ela de 20 ou 40 horas
semanais.
Assim desta carga horária 6 ou 12 horas de trabalho são dedicadas ao
planejamento da ações diárias, organização de materiais e atendimento às
famílias.
CONCLUSÃO
Tendo descrito as ações mais significativas que a administração
municipal realiza quanto à formação das professoras, pode-se perceber que
apesar de terem havido retrocessos no que se refere a avanços salariais entre
o Plano de Carreira do ano 2000 e o Plano de Carreira do ano 2010, ainda
podemos afirmar que no município há a o incentivo ao ingresso no magistério
publico municipal e que este oferece condições para a permanência das
professoras no município.
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Quando retornamos a descrição da Dimensão Formação e Condições
de trabalho das professoras e demais profissionais, podemos dizer que a
administração municipal conta com “Professores bem formadas, com salários
dignos que contam com o apoio da direção, da coordenação pedagógica e dos
demais profissionais” (Mec, 2009, p. 54), e que está assegurando que as
condições de trabalho e permanência no ensino publico municipal seja
efetivada pelas professoras.
Conclui-se esse trabalho, tendo a percepção de que a formação das
professoras e a garantia de um ambiente digno de trabalho na EMEI, onde se
realizou a pesquisa está sendo assegura, de acordo com o previsto na
legislação vigente e conforme as possibilidades do Município de Portão.
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UMA PARTLHA DE SABERES ENTRE A ESCOLA ESTADUAL PROF. EDNA
MAY CARDOSO E A UNVERSIDADE-PIBID-FILOSOFIA/UFSM:
OLÍMPADAS FILOSÓFICAS
Sandra Isabel da Silva Fontoura1
Eixo 3 – Formação de Professores.
RESUMO
O presente artigo contextualiza as intervenções filosóficas que o programa de bolsa de
Iniciação à Docência (PIBID/Filosofia-UFSM) promove na escola Edna May Cardoso, situada
na Cohab Fernando Ferrari, bairro Camobi SM/RS. Nesse sentido, as ponderações que
seguem versam sobre o universo de construção coletiva e textual por parte dos bolsistas
licenciandos em filosofia e inseridos nas escolas, na conjuntura das relações constituídas com
os jovens, no processo de ensino, aprendizagem e produção de saberes, por meio da leitura e
escrita filosófica, compreensão de textos filosóficos, poesias, música, documentários e imagens
nos seus entrecruzamentos com as novas tecnologias, suas linguagens e modos de
comunicação, no contexto de outros delineamentos da subjetividade e diferença. No panorama
circunstancial protagonizado pela I Olimpíada de Filosofia do PIBID/Filosofia-UFSM, com
enfoque no título: “O homem e as tecnologias no Século XXI”, proporcionamos a construção de
materiais filosóficos, elaborados pelos alunos para posterior apresentação dos mesmos na
Universidade Federal de Santa Maria-UFSM, promovendo uma quebra de paradigmas, ao
aproximar a escola e o ensino superior, em uma releitura da educação básica e, por
conseguinte, das licenciaturas, em particular nesta atividade, o Curso de Licenciatura em
Filosofia. Para cumprir com este objetivo, realizamos oficinas de leitura e escrita filosófica, com
a produção de historinhas, fanzines, fotografias e curta metragem, tendo como ferramentas
pedagógicas a compreensão de contextos imagéticos diversificados, que permitissem aos
aprendizes a conversão de seus olhares sobre o uso das tecnologias. Por fim, na compreensão
dos adolescentes as tecnologias contribuem atualmente para garantir a qualidade sonora da
música, e na produção de novos instrumentos que permitem efeitos eletrônicos e na
elaboração de músicas remixadas, a partir de outras canções; embora, as letras originais
permaneçam em grande parte com os mesmos conteúdos semânticos, são atualizadas em
conformidade com os movimentos e gostos da atualidade.
Palavras-chave: Formação de Professores. Ensino. Prática docente. Olimpíada.

INTRODUÇÃO
Este estudo apresenta um relato de experiência das atividades
preparatórias para a consecução da I Olimpíada Filosófica, construída pelas
professoras supervisoras, quadro de bolsistas e coordenação do Subprojeto de
Iniciação a Docência do Curso de Licenciatura em Filosofia - PIBID/UFSM-

1

Apresentadora do trabalho. Doutoranda em Educação do Programa de Pós-Graduação do
Centro de Educação – UFSM. E-mail: sandrafon@bol.com.br .
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CAPES, por meio de seminários temáticos, nos quais os bolsistas analisaram
textos que tratam sobre o comportamento da sociedade e suas tecnologias, no
século XXI. Para tanto, realizou-se oficinas de leituras e escrita filosófica,
produção de historinhas, fanzines, fotografias e curta metragem, tendo como
ferramentas

pedagógicas

a

compreensão

de

contextos

imagéticos

diversificados, que permitissem aos aprendizes a conversão de seus olhares
sobre o uso das tecnologias, no contexto atual; a Olimpíada Filosófica foi
intitulada: “O Homem e suas Tecnologias”.
Nesse sentido, a I Olimpíadas Filosóficas teve igualmente como objetivo
proporcionar aos adolescentes as possibilidades de refletirem sobre os micros
espaços nos quais atuam lhes oportunizando pensar a poesias e as músicas,
que perpassam o cotidiano de suas vidas. A partir de uma metodologia, sem
estruturações rígidas, se constituiu espaços/tempos que despertaram o
interesse dos jovens, no processo de leitura e escrita filosófica, no que diz
respeito compreensão das tecnologias, no Século XXI e a filosofia clássica.
Nesta edição os grupos elaboram junto aos alunos do Ensino Médio no
Colégio Edna May Cardoso: vídeos, fanzines temáticos, histórias em
quadrinho, parafrasearam músicas e poesias, problematizando as questões
referentes à subjetividade, isolamento e consumo excessivo. Também,
organizamos um Workshop no processo de abertura das atividades referentes
às Olimpíadas Filosóficas, no qual foram mostrados alguns aparelhos
tecnológicos, que embora ainda funcionassem, estavam descartados pelas
inovações de mercado. Neste evento, exibimos em mesas improvisadas discos
de vinil, televisão antiga, máquina de fotografia alimentada com filme e pilha,
fitas cassete, telefones e toca discos, eletrola, toca disco, mimeógrafo, a
primeira versão do CD, entre outros aparelhos.
Ao lado destas tecnologias consideradas como materiais ultrapassados,
procuramos mostrar alguns inventos que descartaram estes produtos tais
como: CDs, DVDs e mais recentemente o pendrive, que por sua vez supera em
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grande parte o uso dos dispositivos anteriores, fotografias com máquinas
digitas, televisões com a tecnologia de plasma e imagens de terceira dimensão,
celulares em tamanhos diferenciados com várias possibilidades de serviços e
acesso direto a internet, bem como encartes com variados designers.
Alguns destes produtos representam hoje, por um lado à superação de
tecnologias ainda muito jovens, por outro constituem formas e modelos de
sentir e pensar o mundo a partir das práticas de consumo e modismo imposto
pelos meios de comunicação, os quais anunciam diariamente propagandas,
para induzir as pessoas a comprar, inclusive aquilo, que não precisam. A
consequência deste processo, conforme os relatos dos estudantes, já é
sentido: no desmatamento, na presença da poluição, na mudança drástica no
clima, entre outros danos que podem comprometer a existência da humanidade
e do biossistema em geral.
DESENVOLVIMENTO E REFLEXÕES TEÓRICA
Na estruturação das aulas e oficinas temáticas, por meio do uso dos
fragmentos filosóficos e dos documentários, produzimos espaços nos quais os
adolescentes expressaram suas ideias acerca das questões sociais pertinentes
à ética, ao mundo do trabalho e a luta de classe. Esses conceitos foram
revisitados pelo viés teórico exposto por ZIZEK (2011), que trata sobre as
dimensões atuais colocadas pela esfera do sistema de produção capitalista e,
portanto, do consumo em massa. O autor ainda versa sobre a dimensão das
veias neurais peculiares as tecnologias em nuvem, que permeiam e formatam
os modelos comunicacionais contemporâneos, já aduzidos.
Ainda de acordo com Zizek é destes lugares que emerge a cyber escrita,
a mídia de mercado e as novas relações que tangenciam a economia global,
submersas, em uma nuvem provedora de informação, tecnologia e cesso
rápido. No entanto, desconhecemos de forma ampla a organização do mundo
on-line, ou seja, o lugar de onde provém grande parte dos mecanismos que
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movem à nuvem gigantesca de informações, acessadas diariamente pelos
internautas, e em particular pelos nossos alunos.
Quando analisamos a presença das tecnologias no cotidiano dos
estudantes na olimpíada filosófica, adentramos no universo da música e da
poesia e suas possíveis relações com o ato de filosofar, a partir de conteúdos
não filosóficos, onde utilizamos bibliotecas virtuais e textos postados, também
internet. Em vista de que, a materialidade das tecnologias, bem como os
conteúdos teóricos sobre essa área do fazer humano, nem sempre se
encontram diretamente vinculados a Filosofia, portanto, os grupos de estudo
precisaram submetidos os discursos e imagens estudadas à problematização
e, por conseguinte, a reflexão.
Na compreensão do aluno Mateus Gomes, ao analisar a relação das
tecnologias com a música tem-se a seguinte abordagem:
Hoje “em dia as tecnologias nos ajudam muito a fazermos música, do
tipo eletrônica e outras também”. Contudo, pode nos passar por
vários tipos de sentimentos (...) bem ou, (...) no deixar irado. “Em
outras palavras, a música conversa conosco através de uma poesia
com som musical e melodia”. (Turma; 1A, outubro de 2012).

A partir de sua fala é possível percebermos que ele aproxima o uso da
tecnologia ao seu cotidiano, no qual a música faz parte, mexe com sua
subjetividade; a melodia dialoga com os adolescentes, os encanta, tornando-os
felizes. E, portanto, pode ser um aporte pedagógico importante nos
procedimentos de sensibilização nas aulas de Filosofia. Igualmente na
percepção do aluno Lucas Marques sobre o tema: “(...) as letras das músicas
na maioria das vezes fazem sentido contendo algo poético. Essas letras
poéticas contêm algo de filosofia, quando questionam o mundo e a vida”
(Turma 1A, outubro de 2012).
Vale pontuar, que na compreensão dos adolescentes as tecnologias
contribuem atualmente para garantir a qualidade sonora da música, e na
produção de novos instrumentos que permitem efeitos eletrônicos e a
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elaboração de músicas remixadas, a partir de outras canções. Embora, elas
permaneçam em grande parte com mesmo o conteúdo, são atualizadas em
conformidade com os movimentos e gostos da atualidade.
Na sequência do processo de leitura e análise da produção da turma 1A,
encontramos críticas a algumas composições musicais, pela falta de sentido de
suas melodias, que na concepção de Juliana Machado: “só servem para
dançar” (...), uma vez que não suscitam uma intervenção crítica do pensamento
sobre seu conteúdo; enquanto (...) “outras fazem pensar de um jeito diferente
“filosofar” em coisas que não tinha pensado antes”.
No entanto, sobre o assunto ela afirma que outras melodias apresentam
letras muitas complexas, o que dificulta sua compreensão; pontua ainda o
seguinte questionamento: “o que o autor quis dizer com isto”. Esta
complexidade sobre o conteúdo musical narrada pela adolescente é comum
também a muitos textos filosóficos, muitas vezes, de difícil compreensão para
alunos do ensino superior e, até mesmo, para professores.
A aluna Vitória da turma 1B, do turno da manhã expõe sobre o tema a
seguinte percepção:
(...) Nós podemos ter acesso à música pelo computador, pelo celular,
ou seja, pela tecnologia. Podemos saber muito mais sobre a história
dos cantores, bandas através do nosso acesso a internet. (...) Vejo a
Poesia como uma forma de expressão, de expressar os sentimentos
e ela tem relação com a filosofia, por isso. A filosofia é uma forma de
refletir sobre a vida, sobre nós mesmos.

No decorrer da compreensão acerca da maneira como os adolescentes
expressam a presença da música, da poesia e das tecnologias em suas
análises, percebe-se que eles consideram que as duas primeiras são quase
inseparáveis, quando se trata de uma boa composição, na qual a melodia tem
sentido.
Porém,

as

tecnologias

integram

os

instrumentos

necessários

à

organização dos arranjos e até mesmo na harmonia das notas musicais, que
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hoje podem ser (re)elaboradas nos estúdios até adquirir a sonoridade desejada
a partir da intervenção técnica que pode operar sobre o tom da voz e dos
arranjos instrumentais.

No dizer de Érica Guedes da turma 1A: “Muitas

pessoas dizem que a música limpa a alma, mas para isso acontecer
certamente terá uma poesia, uma filosofia e até algo mais” (outubro, 2012).
Nesse sentido, o objetivo das Olimpíadas Filosóficas teve como foco
proporcionar aos adolescentes as possibilidades de refletirem de forma crítica
sobre os contextos em que atuam, bem como lhes oportunizar espaços para
pensarem os conteúdos da poesia, da música e das imagens, que se
encontram correlacionadas com o cotidiano de suas existências. A partir de
uma metodologia sem estruturações rígidas se constituiu espaços/tempos de
produção filosófica e ludicidade, atitude que despertou o interesse dos jovens e
os envolveu no processo de leitura e escrita filosófica.
Durante a elaboração dos trabalhos realizados nas oficinas filosóficas,
procuramos pensar o papel e a extensão das tecnologias, que estão dentro e
fora do processo de ensinar e aprender filosofia, principalmente no tocante à
produção da música, da imagem e na provisão do acesso rápido aos
conteúdos no mundo on-line. Atualmente, para escutar uma música e olhar um
filme, basta entrar em um site na internet ou nas redes sociais, partilhar ou
gravar as letras e imagens, na maioria das vezes, com a isenção de custos.
Mediante a facilidade no acesso a estes recursos, os adolescentes,
praticamente não compram mais CDs ou DVDs, gravam suas preferências
musicais ou cinematográficas, em pequenos dispositivos de memória eletrônica
que carregam consigo, na rua e na sala de aula. Entre outros lugares, nos
quais tecem suas experiências na fluidez das informações e de campos de
cultura, em movimento; onde as tecnologias são constituidoras de uma
multiplicidade de modos de sentir e pensar, onde se tem identidades da
diferença, em relação àquelas tecidas pelos adolescentes há uma década e
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meio atrás, nas quais as diferenças eram outras, com outros sentidos e
conversão de olhares.
Haja, vista que em um passado não muito distante o acesso ao mundo
on-line era mais restrito e também não existiam redes sociais2, as quais se
constituem atualmente como espaços de comunicação, principalmente entre
jovens

de

diversas

nacionalidades,

ou

seja,

em

uma

dimensão

desterritorializada que atravessa as fronteiras do Estado-Nação3, onde as
diferenças locais se entrecruzam globalmente, e criando novas significações,
onde os fluxos se aproximam em uma dispersão criadora e fluída.
Sobre esta questão na turma 3B, no Ensino Médio-Noturno de modo geral
os estudantes criticaram o isolamento entre os adolescentes e suas famílias,
resultante do constate acesso às redes sociais, e concluem afirmando que
muitos jovens deixam os estudos em virtude do excesso de tempo que utilizam
nas redes socais, por conseguinte, não acordam pela manhã para irem à
escola, pois ficam até quase ao amanhecer navegando. Nesse contexto,
conforme Belmiro (2006), de intensa fluência e interatividade suas vidas
parecem assumir na compreensão deste grupo: “uma dimensão virtual”, cujos
sentidos protagonizados pelas imagens e escrita, apresentam-se mais
interessante que a substancialidade da vida, com sua nuances e problemas
2O

site Compete mostrou a classificação geral das redes sociais com maior número de entrada
pelos internautas, no espaço on-line; de acordo com a pesquisa os dados foram tabulados
durante o mês de janeiro de 2009, e apresentam a seguinte configuração: 1º. Facebook –
1.191.373.339; 2º. MySpace – 810.153.536; 3º. Twitter – 54.218.731; 4º. Flixster – 53.389.974;
5º. Linkedin – 42.744.438; 6º. Tagged – 39.630.927; 7º. Classmates – 35.219.210; 8º. My Year
Book – 33.121.821; 9º. Live Journal – 25.221.354; 10º. Imeem – 22.993.608. Acesso em 05 de
fevereiro de 2013 às 22h45min no site; http://lista10.org/tech-web/as-10-maiores-redes-sociaisdo-mundo/
3No decorrer de 2011 as redes sociais que contaram com maior número de no universo das
relações globais foram: 10° – Ning.com; 9° – Tagged.com; 8° - Orkut.com; 7° – Badoo.com; 6° LinkedIn.com; 5° - MySpace.com; 4° – LiveJournal.com; 3° – Twitter.com; 2° – Youtube.com;
1° – Facebook.com. E no Brasil este quadro passa por algumas alterações, assumindo a
seguinte disposição: 10° – Foursquare.com; 9° – Ning.com; 8° - Dihitt.com.br; 7° – Badoo.com;
6° – Flickr.com; 5° – LinkedIn.com; 4° – Twitter.com; 3° – Orkut.com; 2° – Youtube.com; 1° –
Facebook.com. Acesso em 06 de fevereiro de 2013 às 00h07min no site,
http://top10mais.org/top-10-sites-de-redes-sociais-no-brasil-e-no-mundo/
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reais; os quais não podem ser apagados, ou, recortados. Tal como, ocorre com
as conversas e os amigos indesejados nos sites de relacionamentos on-line:
nas redes ou salas de bate-papo.
Nas discussões durante a produção das histórias em quadrinho a turma
salientou que as crianças e adolescentes que não dominam os aparelhos e
linguagem das novas tecnologias, sofrem censuras e são denominadas como
analfabetas digitais. A estudante Patrícia Weiss, do 3B, pontuou nos diálogos
que construiu sobre a necessidade de consumo inerente ao comportamento
dos adolescentes ao ilustrar na história de sua autoria, o desejo, de uma
menina em obter um celular moderno de última geração, considerado caro por
sua mãe, que frente ao custo elevado buscou negociar com a filha acerca das
possibilidades de obtenção de um aparelho mais barato, a qual teve a seguinte
resposta: “(...) Mas, eu quero! Eu necessito de um celular mais moderno. Vou
parar de chorar só depois de ganhá-lo” (Novembro, 2012).
No decorrer da oficina ela apresentou as seguintes considerações: “No
mundo moderno de hoje, o marketing consegue fazer com que as pessoas
queiram mais e mais, fazendo com que muitos de nossos desejos se tornem
necessidades” (Idem). Na sequência das atividades, a turma dialogou sobre a
situação dos jovens que passam horas em frente do computador, e por isso
são submetidos a processos de discriminação entre os colegas de escola.
Ação, que ocorre em particular, na sala de aula e nos espaços coletivos, já que
muitos são classificados como nerds e com baixa capacidade de instituir
diálogos e relações de amizade com os colegas, por figurarem de modo
isolado, em pequenos grupos.
Inclusive, muitas marcas têm seus estilos voltados para vender roupas e
objetos pessoais, com exclusividade para este perfil de jovem, dentre elas a
“Nerdstore: A Loja do Jovem Nerd”, que busca unir o estilo destas
comunidades com designer, ilustrados por jogos e desenhos computadorizados
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que lhes concedem um jeito peculiar entre “ser” e vestir4. Nesse sentido,
entendem que a tecnologia além criar formas de consumo instituem
paradigmas que uniformizam o comportamento dos jovens, ou seja, tem-se a
supremacia das tecnologias sobre a forma como as pessoas passaram a viver,
atualmente. Fato, que poder estar limitando as possibilidades e significações
desses jovens, em universos diferenciados, matizados pela vitalidade do
convívio humano, no cotidiano das relações afetivas e em coletividade, onde o
excesso se mostra, por vezes, como reclusão e vício.
Contudo, não podemos negar que as tecnologias de informação e
comunicação, os diálogos exposto/divulgados nas redes sociais e no mundo
on-line tem um importante papel na divulgação em tempo real de informações,
que são acessadas sem fronteiras e podem ser utilizadas para o
desenvolvimento da humanidade.

Isto, no contexto da popularização da

cultura, na promoção de manifestos voltados a justiça, a efetividade do Direito
e, em caso, de tragédias que demandam ajuda humanitária.
A extensão deste processo, também contribui ainda para o avanço das
ciências, por meio da troca de conhecimento e cruzamento de dados. Muito
embora a turma 3A reconheça a importância das tecnologias em todas as
áreas, em particular na esfera informação, da saúde e da educação, concebem
que o afeto junto e a presença da corporalidade, em parte foram trocados pelo
isolamento físico, inerente ao mundo virtual, ou seja, mediante a ausência do
corpo, apenas consubstanciado na imagem, que pode ser inclusive adulterada.
Assim, os teclados e a linguagem que flutua nas redes sociais suscitam novos
desejos, em corpos alimentados pelo barulho dos teclados ou webcam.
Em linhas gerais, os alunos do Ensino Médio que participaram desta
experiência filosófica, no estudo das tecnologias entendem que: a verdade e o
sentimento pelo outro são expressos pela imagem, que se encontra

4Site

acessado
em
06
de
fevereiro
de
2013
http://www.nerdstore.com.br/produto/camiseta-jovem-nerd-classic.html .

às

01h21min.
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desterritorializada, isto é, separada do corpo, pela distância entre o mundo
virtual e vida concreta. Sendo, que a matéria física se faz e se refaz junto ao
corpo, sumariamente substituído pela imagem e a cyber escrita.
Assim, a vida dos adolescentes/internautas, assume uma nova forma de
consciência; que nesse caso constrói outras formas de afetividade isenta da
presença da matéria empírica/do corpo. Fato, que por vezes, limita-se a um
primeiro momento, no entanto, pode se prolongar por um tempo indefinido,
quando

eles/elas

abrigam-se

na

rede,

constituindo

nela

uma

forma

subjetividade, que ao mesmo tempo, que é sentida no corpo, também o
alienando do contato direto com outro(s) corpo(s). Por conseguinte, temos
nesse contexto circunstancial, outras relações situadas além das fronteiras e
dos limites físicos, que o corpo impunha em outras conversões de sentidos,
antes da internet, enquanto substância, um ente imperfeito.
RESULTADOS
Por meio da divulgação dentro da escola, e ao mesmo tempo por ser um
evento inovador no que diz respeito ao ensino de filosofia, obtivemos um
resultado satisfatório na consecução da I olimpíada filosófica PIBID/UFSM. Nos
encontros de estudos realizados entre bolsistas, para análise do tema, tecemos
discussões significativas, que posteriormente foram discutidas com os
adolescentes na escola.
Fato que oportunizou a construção de um ambiente, os grupos de
estudos se posicionassem a respeito das tecnologias, problematizaram o uso
abusivo das mesmas e também a substituição da mão-de-obra humana pelos
crescentes processos de automação no sistema produtivo. Neste contexto, o
ensino de filosofia mostrou qual o seu papel e a sua função dentro da escola
básica e também no Curso de Licenciatura em Filosofia, ao constituir espaços
para dialogar junto aos alunos com demais disciplinas da grade curricular no
Ensino Médio. Ao pensar as dificuldades que o ensino de filosofia enfrenta no
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universo da escola, no tocante a sua importância, torna-se necessário repensar
nossas práticas didáticas, e buscar novas ferramentas para trabalhar com os
alunos; como fazer para que eles se sintam tocados pelos conceitos e
problemas filosóficos? Esta é apenas uma, dentre as muitas questões
enfrentadas pelos professores de filosofia, em sala de aula.
Por conseguinte, as formas de apresentações realizadas na olimpíada
mostraram que a filosofia pode quebrar muitas barreiras, no que diz respeito ao
seu ensino, pois nos últimos anos o enfoque filosófico das condições e
possibilidades de atuação em sala de aula, teve um grande desenvolvimento.
Pois a questão de ensinar filosofia começou a ser vista como um problema
propriamente filosófico, e também político, lugar no qual as questões
pedagógicas entrelaçam-se com o tempo presente, no qual múltiplas
possibilidades que entram suas dobras, em um fluxo de devires.
Diante disso, Alejandro Cerletti (p.87, 2009) nos diz: “Ensinar significa
tirar a filosofia do mundo privado e exclusivo de uns poucos para expô-la aos
olhos de todos, na construção coletiva de um espaço público.” Por fim,
pensamos que o maior resultado, que obtivemos, foi poder criar esse espaço
de diálogo, troca de conhecimento, e para pensar novas formas didáticas para
ressignificar o ensino de filosofia/filosofar, em um contexto permeado pela
reflexão e questionamento da realidade pertinente as vivências do homem
contemporâneo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em suma, a realização da I Olímpiada PIBID/Filosofia-UFSM, intitulada:
O homem e as Tecnologias no Século XXI nos possibilitou constituir espaços
significativos de aprendizagem, junto aos jovens os envolvidos, nas oficinas.
Assim, pela primeira vez na história do Curso de Licenciatura em Filosofia da
UFSM, a escola adentrou ao espaço universitário, e os professores discentes
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passaram a conhecer o trabalho do Subprojeto PIBID/Filosofia e as
diferenciadas realidades e culturas das escolas envolvidas.
Em síntese, a I Olimpíada Filosófica mostrou que é possível sim, fazer
com que os alunos se sintam atravessados pelo universo filosófico, uma vez
que, tanto os conceitos sobre as tecnologias, quanto à problematização do uso
cotidiano dos aparelhos digitais e máquinas fazem parte da realidade deles.
Além disso, outra questão muito importante é que o ensino de filosofia encontra
o seu sentido, na medida em que os professores conseguem transpor o legado
deixado pelos filósofos, para a realidade dos alunos.
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REVISITANDO A TRAJETÓRIA DA FORMAÇÃO DE UMA PROFESSORA A
PARTIR DO PROJETO PIBID INTERDISCIPLINAR DO CAMPO
Lorena Inês Peterini Marquezan 1
Eixo 3 - Formação de Professores
RESUMO
Este artigo emerge da minha tese de doutorado intitulada: TRAJETÓRIAS E PROCESSOS
FORMATIVOS NA/DA DOCÊNCIA: MEMÓRIAS E [RES] SIGNIFICAÇÕES do Programa de
Pós-graduação em Educação da UFSM, na qual percebemos que o contexto da crise mundial
gera implicações na formação inicial e continuada dos professores. A personagem foi uma
professora na qual a sua trajetória constitui-se dentro do paradigma da complexidade
interdisciplinar e transdisciplinar. Questionamos: é possível uma mudança de mentalidade, de
flexibilidade, de compartilhamento de saberes e fazeres, conhecimentos, atitudes e valores no
processo de formação de professores através da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade
a partir do projeto PIBID interdisciplinar do campo? Revisitando os operadores dialógicos,
holográficos e recursivos da Teoria da Complexidade na qual propõe que se considere o
caráter subjetivo, qualitativo e criativo da aprendizagem, onde o aprender se caracteriza como
uma busca de reconfigurações constantes do auto-referencial dos seres humanos, para se
alcançar saltos qualitativos do seu entendimento da realidade, propiciando discussões e
compreensões no padrão de organização da Universidade através do projeto PIBID
interdisciplinar do campo articulada com a Escola Básica, em seus diversos níveis de
complexidade: organismo - entorno, organizações - entorno, sociedade - entorno, local e
global. “O conhecimento é, com efeito, uma navegação num oceano de incerteza respingado
de arquipélagos de certeza”. (MORIN, 1999, p.46), de maneira participativa, mobilizando todos
os gestores educacionais implicados em todos os Centros de Ensino da UFSM e Escola Básica
nas quais se desenvolveu o projeto.
Palavras-chave: Formação de Professores. PIBID. Interdisciplinaridade. Transdisciplinaridade.

INTRODUÇÃO
Inicialmente buscamos revisitar a trajetória de uma professora a partir do
projeto PIBID interdisciplinar do campo, nas quais emerge parte da tese
defendida em 2015 com o título TRAJETÓRIAS E PROCESSOS FORMATIVOS NA/DA
DOCÊNCIA: MEMÓRIAS E [RES] SIGNIFICAÇÕES

do Programa de Pós-graduação

em Educação da UFSM. O problema e ou inquietação na qual mobilizou-me a
busca de respostas foi: é possível uma mudança de mentalidade, de
flexibilidade, de compartilhamento de saberes e fazeres, conhecimentos,
atitudes e valores no processo de formação de professores através da

1

Professora Doutora em Educação, UFSM, lorenamarquezan@yahoo.com.
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interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade a partir do projeto PIBID
interdisciplinar do campo? Para isso busquei uma revisão de literatura nas
quais percebi que os estudos sobre a interdisciplinaridade remontam a
antiguidade clássica na qual era de interesse especulativo dos filósofos.
Porém, para este trabalho nos reportamos à década de 60. A temática
interdisciplinaridade foi lançada pelo pesquisador francês Georges Gusdorf, em
1961, a UNESCO (Fundo das Nações Unidas para a Educação e Cultura), que
criou um projeto de pesquisa interdisciplinar para as Ciências Humanas,
reintegrando o conhecimento para ser colocado a serviço do bem comum da
humanidade. O referido projeto considerava a interdisciplinaridade uma
possível via de ampliação do exercício crítico da cidadania, necessário ao
desenvolvimento das sociedades. Alguns estudiosos de universidades
europeias e americanas de diferentes áreas do conhecimento compartilharam
das ideias propostas, nas quais as reflexões deste grupo voltaram-se para
indicar as principais tendências de pesquisa nas Ciências Humanas, no sentido
de sistematizar a metodologia e os enfoques das investigações realizadas
pelos pesquisadores. As questões daquela época, segundo os estudiosos,
eram: a proposição do estudo da arte numa dimensão antropológica, levando
hoje a refletirmos sobre a superação da dicotomia ciência e arte; a indicação da
necessidade de estudarmos antropologicamente as matemáticas, o que nos
permite hoje refletir sobre a dicotomia “cultura e ciência”.
Percebemos que o movimento surgiu na Europa, principalmente na
França e na Itália, em meados da década de 1960, época em que os
movimentos estudantis reivindicavam um novo estatuto de universidade e
escola como tentativa de elucidação e de classificação temática das propostas
educacionais que começavam a aparecer na época, buscando flexibilidade,
igualdade, liberdade e fraternidade.
No

Brasil,

nos

anos

70,

as

primeiras

pesquisas

sobre

a

interdisciplinaridade foram de Hilton Japiassú, no ano de 1976, as quais estão
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presentes no livro "Interdisciplinaridade e Patologia do Saber". A obra foi
baseada

nos

trabalhos

do

francês

Georges

Gusdorf,

em

que

a

interdisciplinaridade aparece mais voltada para a pesquisa em Ciências
Humanas. O autor trazia os principais questionamentos a respeito da temática
e seus conceitos, fazendo uma reflexão sobre as atividades interdisciplinares,
fundamentada em experiências realizadas naquele período, apontando a
necessidade de superarmos a fragmentação responsável pelas “migalhas do
saber.
Para Japiassú (1976, p.74), “a interdisciplinaridade caracteriza-se pela
intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de interação real das
disciplinas no interior de um mesmo projeto de pesquisa”, ou mesmo matriz
curricular de um determinado curso incluindo a Educação Básica até os Cursos
Superiores.
Ivani Catarina Arantes Fazenda, no seu primeiro estudo (1993), dedicouse mais aos aspectos relativos à conceituação do que à metodologia, em que
também

dissertou

sobre

como

a

interdisciplinaridade

estava

sendo

implementada nas diferentes esferas do poder constituído na época, a partir da
análise do quadro político, que resultou no livro intitulado "Integração e
Interdisciplinaridade no Ensino Brasileiro: efetivação ou ideologia?"
Os anos 90 significaram para a autora a possibilidade de explicitação de
um projeto antropológico de educação, o interdisciplinar, em suas principais
contradições. Em 1990, o assunto mais discutido no Congresso Estadual
Paulista sobre a formação do educador rumo ao século XXI foi a
interdisciplinaridade e, atualmente, ainda é bastante discutida em eventos
educacionais. Nos anos 90, abre-se um espaço maior de discussão acerca da
temática nacional em que a interdisciplinaridade começa a ser mais bem
produzida através da publicação de trabalhos e bibliografia especializada.
Essa interação pode ir da simples comunicação de ideias à integração
mútua dos conceitos da epistemologia, da terminologia dos procedimentos, dos
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dados da organização referentes ao ensino e a pesquisa; transdisciplina –
resultado de uma axiomática comum a um conjunto de disciplinas.
Para Edgar Morin (2000), as disciplinas, como estão estruturadas, só
servirão para isolar os objetos do seu meio e isolar partes do todo. A educação
deve romper com essas fragmentações para mostrar as correlações entre os
saberes, a complexidade da vida e os problemas que hoje existem. Caso
contrário, será sempre ineficiente e insuficiente para os cidadãos do futuro.
Para Edgar Morin (2000), o parcelamento e a compartimentação dos
saberes impedem a compreensão da complexidade da totalidade. Essa
inadequação de como as disciplinas são trabalhadas, de saberes divididos,
compartimentados, não está de acordo com a realidade que é global, pois as
relações entre o todo e as partes impedem a contextualização dos saberes,
que deveriam propiciar essencialmente o resgate da unidade complexa da
natureza humana.
Na formação de professores, faz-se necessário resgatar as memórias
docentes de forma contextualizada, elencando os fatos que marcaram a
trajetória de aprendizagem nos percursos urbanos e/ou rurais, no sentido de
compreender a constituição dos processos formativos interdisciplinar e
transdisciplinar, com vistas a ressignificá-los como um processo permanente,
aberto e inacabado da personagem sujeito da pesquisa priorizando o projeto do
PIBID interdisciplinar do campo.
Os saberes e fazeres das experiências e os conceitos científicos
trabalhados no projeto se reportam a Edgar Morin (2012). O primeiro estágio do
conhecimento não se reduz a simples informações, pois conhecer implica em
trabalhar

com

as

informações,

classificando-as,

analisando-as

e

contextualizando-as de maneira inteligente, desenvolvendo a consciência ou
sabedoria. A inteligência implica na arte de vincular o conhecimento de maneira
útil e pertinente, isto é, produzindo novas formas de progresso

e

desenvolvimento. A consciência e a sabedoria envolvem reflexão, implicando
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na capacidade de produzir novas formas de existência, de humanização e de
pensar em complexidade, buscando a formação permanente.
A complexidade é a união da simplicidade e da complexidade, salienta
Morin (1999); dos processos de simplificação implicando em seleção,
hierarquização, separação e redução, com os outros contra processos que
implicam a comunicação e a articulação daquilo que está desassociado e
distinguido, tentando evitar o pensamento redutor que vê apenas os elementos
e/ou partes e o pensamento global, que não vê mais que o todo.
Para a educação do futuro, é necessário promover grande
remembramento dos conhecimentos oriundos das ciências naturais,
a fim de situar a condição humana no mundo, dos conhecimentos
derivados das ciências humanas para colocar em evidência a
multidimensionalidade e a complexidade humanas, bem como
integrar (na educação do futuro) a contribuição inestimável das
humanidades, não somente a filosofia e a história, mas também a
literatura, a poesia, as artes... (MORIN, 2003, p. 48).

O planeta, a educação tem cada vez mais necessidades de professores
aptos a apreender seus problemas fundamentais e globais, a compreender sua
complexidade. Os sistemas de ensino dividem e fragmentam os conhecimentos
que precisam ser religados, tanto os mitológicos como os científicos, artísticos,
religiosos, éticos e estéticos. Nossa formação escolar, universitária e
profissional transforma a todos em cegos políticos, assim como nos impede de
assumir nossa necessária condição de cidadãos da Terra. A urgência vital de
"educar

para

a

interdependentes:

era

planetária"

Reforma

do

requer

modo

de

três

reformas

conhecimento;

inteiramente
reforma

do

pensamento; e reforma do ensino. Para tanto, torna-se fundamental que
possamos pensar numa reformulação do pensamento, voltando-se para sua
complexidade, isto é, um pensamento que considere todos os aspectos que lhe
constituem, possibilitando o desenvolvimento do sujeito, sua organização e
transformação, assim como da natureza (PETRAGLIA, 1995).
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No Brasil, a redemocratização da educação se concretiza através da
nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - Lei nº. 9394, de
20 de dezembro de 1996. [...] Exige compartilhamento, cooperação, humildade,
igualdade, mentalidade aberta e flexível. Em um projeto de pesquisa
interdisciplinar, é necessário determinar o valor de cada disciplina, discuti-lo em
nível teórico, verificar suas estruturas e a intencionalidade de seu papel no
currículo

escolar.

Esses

fundamentos

possibilitam

entender

que

a

interdisciplinaridade é muito mais que uma simples integração de conteúdos.
A interdisciplinaridade não dilui as disciplinas; ao contrário, mantém
sua individualidade. Mas integra as disciplinas a partir da
compreensão das múltiplas causas ou fatores que intervém sobre a
realidade e trabalha todas as linguagens necessárias para a
constituição de conhecimentos, comunicação e negociação de
significados e registro sistemático dos resultados (BRASIL, PCNs,
1999, p. 89).

Percebemos

nos

Parâmetros

Curriculares

Nacionais

(1999),

a

reorganização curricular em áreas de conhecimento tem o objetivo de facilitar o
desenvolvimento dos conteúdos numa perspectiva de interdisciplinaridade e
contextualização. Ainda de acordo com os PCNs, uma proposta de
interdisciplinaridade consiste em estabelecer ligações de complementaridade,
convergência, interconexões e passagens entre os conhecimentos.
Na definição desses aspectos, um dos principais movimentos que se
pode

observar

atualmente

é

a

necessidade

de

implementarmos

a

indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão. Salientamos que o autor
destaca atitudes de flexibilidade, humildade e busca permanente da construção
do conhecimento científico compartilhado nos diferentes contextos, destacando
a Universidade e a Escola Básica:
A interdisciplinaridade é o processo que envolve a integração,
engajamento de educadores, num trabalho conjunto, de interação
das disciplinas do currículo escolar entre si e a realidade, de modo a
superar a fragmentação do ensino, objetivando a formação integral
dos alunos, a fim de que possam exercer criticamente a cidadania,
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mediante uma visão global de um mundo e serem capazes de
enfrentar os problemas, amplos e globais da realidade atual (LÜCK,
1994 p. 64).

Corrobora com as ideias acima, a necessidade de superarmos a
fragmentação do ensino Edgar Morin (2000) crítica as disciplinas afirmando
que como estão estruturadas, só servirão para isolar os objetos do seu meio e
isolar partes do todo. A educação deve romper com essas fragmentações para
mostrar as correlações entre os saberes, a complexidade da vida e os
problemas

que

hoje

existem.

O

ensino

formal,

todo

estruturado

e

institucionalizado em torno de disciplinas e conteúdos delimitados, é tão
fragmentado que se perde a ideia de totalidade e isso torna a aprendizagem do
educando artificial e desinteressante. Essa estrutura disciplinar hierarquizada e
rígida do sistema escolar, muitas vezes, acaba tornando difícil uma tentativa de
atitude interdisciplinar.
METODOLOGIA
Percebemos na trajetória em nossa personagem/sujeito de pesquisa o
paradigma da complexidade, a unidade, dentro da diversidade, a Educadora
buscou construir o PIBID interdisciplinar do campo nas quais os saberes e
fazeres foram articulados entre os diferentes Centros de Ensino da UFSM, ou
seja, Centro de Educação, Centro de Educação Física e Desporto, Centro de
Artes e Letras e Centro de Ciências Naturais e Exatas.
Na

entrevista

semiestruturada

método/caminho/ensaio/estratégia

implicou

percebemos
num

conjunto

que
de

o

princípios

metodológicos que configuram um guia para um pensar complexo. Portanto, o
método se torna central e vital quando se reconhece a presença de um sujeito
que se esforça em descobrir, que conhece e pensa, reconhecendo que a
experiência vivida de maneira dialógica, compartilhada, articulando a formação
de professores da UFSM com a Escola Básica. Assim nos reportamos ao autor
que afirma:
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É igualmente necessário considerar que método e paradigma são
inseparáveis. Qualquer atividade metódica existe em função de um
paradigma que dirige uma práxis cognitiva. Ante um paradigma
simplificador que consiste em isolar, desunir e justapor, propomos um
pensamento complexo que reata, articula, compreende e que, por
sua vez, desenvolve sua própria autocrítica. [...] Do ponto de vista
etimológico, a palavra "complexidade" é de origem latina, provém de
complectere, cuja raiz plectere significa trançar, enlaçar. Remete ao
trabalho da construção de cestas que consiste em entrelaçar um
círculo, unindo o princípio com o final de pequenos ramos. À primeira
vista, complexidade é um tecido de elementos heterogêneos
inseparavelmente associados, que apresentam a relação paradoxal
entre o uno e o múltiplo. A complexidade é efetivamente a rede de
eventos, ações, interações, retroações, determinações, acasos que
constituem nosso mundo fenomênico. A complexidade apresenta-se,
assim, sob o aspecto perturbador da perplexidade, da desordem, da
ambiguidade, da incerteza, ou seja, de tudo aquilo que é se encontra
do emaranhado, inextricável. (MORIN, 2003b, p. 37-44).

O pensamento complexo entende a ordem através de um
conceito mais rico do que o da lei do determinismo, pois, para além dela, inclui
as ideias de constrição, obrigatoriedade, estabilidade, constância, regularidade,
repetição, estrutura e invariabilidade, presentes no desenvolvimento de todas
as reflexões as quais observei participando do grupo de estudo e do memorial
escrito pela personagem/sujeito da pesquisa. Essa ordem nova rompe com a
ideia, segundo a qual apenas há ciência do geral, pois ao complexificar-se, a
ideia de ordem se relativiza.
–
Revisitando o capítulo de livro escrito por Furtado e Meurer (2013,
p.147), percebemos que as autoras se reportaram ao paradigma da
complexidade de Edgar Morin (1999) para fundamentar o Projeto PIBID
Interdisciplinar do Campo. Acreditamos que o religar e o problematizar
caminham juntos nas trajetórias e processos formativos na/da docência da
personagem/sujeito da minha tese:
Após analisar os dados, buscamos com a equipe de professores e a
direção da escola um tema gerador que pudesse ser trabalhado por
toda a escola na tentativa de alcançarmos a realização de uma
proposta interdisciplinar, nos fazendo pensar propostas que articulem
teoria e prática e que superem a fragmentação em disciplinas.
Fazendo uma analogia entre a interdisciplinaridade e a globalidade, a
mutidimensionalidade e a complexidade de Morin (2000), podemos
dizer que acreditamos em uma educação que possibilite encontrar no
todo as qualidades e as propriedades que não são encontradas nas
partes, reconhecer o caráter multidimensional do conhecimento, em
que as dimensões históricas, econômicas, sociais, sociológicas, etc.
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dialogam entre si e que os elementos afetivos, psicológicos, políticos,
etc. estabelecem uma interatividade entre o objeto de conhecimento e
seu contexto, a fim de compreender a unidade da complexidade
(MEURER; FURTADO, 2013, p. 148).

As autoras reportando-se à necessidade de aprender a religar, a
problematizar, parafraseiam Morin na qual a ideia de uma reforma do
pensamento como necessidade paradigmática; afirmam que os princípios
fundamentais que devem governar todos nossos discursos e nossas teorias.
[...] são fragmentados e deveríamos buscar a conjunção e a implicação mútua,
citando criticamente que se estuda o cérebro nos departamentos biológicos e o
espírito nos departamentos psicológicos, sem jamais criar laços. Revisitando a
aprendizagem da religação, afirma Morin (1999) que a missão do ensino
implica muito mais em aprender a religar do que aprender a separar, o que foi
feito até o presente. Aprender a problematizar, essas ideias são o fio condutor
nos projetos político-pedagógicos e de Ensino, Pesquisa e Extensão
coordenada pela personagem/sujeito da minha tese, especialmente do Projeto
PIBID Interdisciplinar do Campo.

sempre aberta ao diálogo e com uma

sensibilidade de escuta, de empatia, de compreensão, de humildade, pois tem
consciência que religar e problematizar caminham juntos. Religar as questões
a partir do ser humano, mostrando-o em seus aspectos biológicos,
psicológicos, políticos, pedagógicos e sociais, podendo acessar as disciplinas,
mantendo nelas a marca humana e, assim, atingir a unidade complexa do
homem, esse é o mote do pensamento complexo, em processo de formação
permanente.
Salienta-se a necessidade de percebermos que a cultura implica
humanidades, fundada sobre a história, a literatura, a filosofia, a poesia e as
artes, e sua essência, pois, possibilita a abertura contextualizada, favorecendo
a capacidade de refletir, de meditar sobre o saber e de integrá-lo em sua
própria vida para melhor esclarecer sua conduta e o conhecimento de si,
presente em toda a trajetória.
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O desafio da complexidade reside no duplo desafio da religação e da
incerteza. É preciso religar o que era considerado como separado, aprender a
fazer com que as certezas interajam com a incerteza. “O conhecimento é, com
efeito, uma navegação num oceano de incerteza respingado de arquipélagos
de certeza” (MORIN, 1999, p.46).
Morin (1999) defende a necessidade de criarmos os três princípios da
reaprendizagem pela religação, articulando em forma de espiral e não linear os
conhecimentos produzidos pela humanidade; em essência, emergindo a partir
dos diálogos os indivíduos humanos:
O problema da religação é um problema de reaprendizagem do
pensamento que implica a entrada em ação de três princípios. O
primeiro princípio é o do anel recursivo ou autoprodutivo que rompe
com a causalidade linear. Este anel implica um processo onde os
efeitos e os produtos são necessários à sua produção e à sua própria
causação [...] Desta sociedade, emergem qualidades como a língua
ou a cultura que retroagem sobre os produtos, produzindo, assim,
indivíduos humanos. [...]. A causalidade é representada de agora em
diante por uma espiral, não sendo mais linear. O segundo princípio é
o da dialógica, um pouco diferente da dialética. É preciso, em certos
casos, juntar os princípios, as ideias e as noções que parecem oporse uns aos outros. [...] Nesse contexto, o princípio dialógico é
necessário para afrontar realidades profundas que, justamente, unem
verdades aparentemente contraditórias. Chamei hologramático o
terceiro princípio, em referência ao ponto do holograma que contém
quase a totalidade da informação da figura representada. Não
somente a parte está no todo, mas o todo está na parte (MORIN,
1999, p.48).

A necessidade de reforma do pensamento proposta por Morin (1999)
pode ser materializada na autobiografia da personagem/sujeito, no seu fazer
docente, em que vivencia a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e
Extensão, nos diferentes contextos, da Educação Básica e Universidade,
articulando os quatro centros de ensino: CE, CAL, CCNE e CEFD, através do
Projeto PIBID Interdisciplinar do Campo.
Corrobora

com

a

importância

da

Teoria

da

Complexidade

Transdisciplinar de Edgar Morin (1999), Imbernón em várias de suas obras
salienta a urgência da articulação das diferentes áreas do conhecimento, da
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unidade na diversidade, da interconexão entre o local e o global, do professor
ser um pesquisador da sua própria prática, compartilhando em redes de
pesquisas nacionais e internacionais. O que fazer na prática da formação?
Responde Imbernón:
Redes de formação e de auto-organização: a rede de formação deve
ser entendida como uma organização entre sujeitos que interagem
de forma pessoal e profissional, compartilhando o que pensam, de
forma autônoma, não burocrática, em que se compartilha liderança e
se valoriza a contribuição do outro. Criar redes como espaços de
discussão, busca, problematização (comunidades de prática);
participação (comunidades de aprendizagem); investigação
(comunidades de pesquisa); formação (comunidades formadoras) e
reflexão, cuja finalidade seja a construção de práticas que permitam
refletir e pesquisar sobre a educação e a sociedade (IMBERNÓN,
2010, p. 105).

Assim, acredito que a formação de professores deve ter um olhar atento
as questões de troca de saberes e fazeres nacionais e internacionais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O

Paradigma

da

Complexidade

foi

fundamental

para

melhor

compreendermos as trajetórias e os processos formativos na/da docência da
personagem/sujeito

de

minha

pesquisa.

Revisitando

o

projeto

PIBID

interdisciplinar do campo percebemos que o mesmo contém os operadores
dialógicos, holográficos e recursivos, implícitos na Teoria da Complexidade
pois considera o caráter subjetivo, qualitativo e criativo da aprendizagem, nas
quais, o aprender pode ser traduzido como uma busca de reconfigurações
constantes do auto-referencial dos seres humanos, para se alcançar saltos
qualitativos do seu entendimento da realidade, propiciando discussões
reflexivas e compreensões nos processos de Gestão Educacional articulando a
Universidade com a Escola Básica, em seus diversos níveis de complexidade:
organismo - entorno, organizações - entorno, sociedade - entorno, local e
global,

permutando

pesquisas

com

saberes

e

fazeres

nacionais

e

internacionais de maneira permanente.
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No pensamento da personagem/sujeito percebemos a necessidade de
buscar em si e em seus educandos, uma consciência menos competitiva,
para compreendermos o ser humano e a vida em relações mais
democráticas, cooperativas, ética e planetária. Defende que o ser humano e
o conhecimento devem ser concebidos em conexão com a natureza, o meio
ambiente, a vida, o entorno, o local e o global. A personagem/sujeito de
pesquisa assina sua experiência com autoria, pensamento próprio, complexo.
A Complexidade permeia o comportamento e as palavras da nossa
personagem/sujeito, para a qual a autonomia não significa independência,
mas sim diálogo na busca de uma educação humanizadora, ética, estética e
bioecológica. Esse paradigma coloca o indivíduo, a escola e os sistemas
educacionais em redes de articulação, as mesmas percebidas na trajetória da
personagem Ane Carine Meurer. A Teoria da Complexidade postula que a
Universidade e a Escola Básica, tanto quanto o Sistema Educacional, são
como organizações aprendentes, desejantes de superação, de ir além dos
fragmentos que até agora ainda compreendemos inadequadamente como
conhecimento.
A personagem/sujeito, nas articulações de teorias e prática, em vários
contextos investigativos vem contribuindo para a construção dos projetos
político-pedagógicos construídos no coletivo, compartilhando ação-reflexãoação

emancipatórias,

muitas

vezes

imbricadas

nas

fragilidades

e

possibilidades, como é o caso das escolas itinerantes do MST e das duas
escolas do PIBID interdisciplinar do campo, nas quais mobilizam alunos de
diferentes licenciaturas da UFSM, como Pedagogia, História, Educação
Especial, Dança, Matemática, Letras – Português, Biologia, Geografia e
Educação Física, formando uma verdadeira comunidade entre os Centros: CE,
CCNE, CEFD, CCSH e CAL, constituindo-se na/da docência em dinâmicas de
complexidade inovadora.
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As trajetórias pessoal/profissional e os processos formativos na/da
docência, vivenciados e narrados pela personagem/sujeito da pesquisa
configuram-se complexas. Em busca das suas memórias e [res] significações
foi buscando fatos e imagens, montando quebra-cabeças a partir das unidades
simples de pensamento e abarcando o todo de sua vida e de sua profissão, as
unidades complexas que reconstituem o Todo. Em circularidade, cuja abertura
volta-se ao tempo-espaço em que passado-presente-futuro são mergulhos em
direção de si mesmo, do quê se escondeu e faz bem revelar, do quê se
esqueceu e, frente ao Outro, é des-velado.
Nas trajetórias e os processos formativos na/da docência de uma
educadora no município de Santa Maria/RS, ao longo da sua carreira, no bojo
das narrativas (auto) biográficas escritas das suas memórias e [res]
significações aprendemos que a docência complexa constrói-se imbricada na
vida

pessoal

e

profissional,

no

amálgama

pessoa-educadora-pessoa.

Precisamente, precisamos dizer ainda uma vez o quão inusitada foi a
personagem/sujeito, inventada à luz da escuta sensível a palavra dada,
entendida ainda mais uma vez na compreensão cênica do narrado, do
lembrado frente às imagens fotografadas de então e de agora.
Parafraseando Morin (2004), somos confrontados ao processo da
complexidade do mundo interligado à complexidade da história. Precisamos
urgentemente reformar o pensamento a partir da reflexão, pensando a ciência
una e múltipla, simultaneamente, revisitando a epistemologia interdisciplinar e
transdisciplinar, ressignificando os saberes necessários à educação na
formação de inicial e continuada de professores.
Concordamos com Morin (1973) quando este afirma que “é importante
sintetizar algumas das pontas do mesmo fio que permite caminhar pelo labirinto
do conhecimento e tecer o seu itinerário intelectual”. Existe a mestiçagem entre
vida e obra na construção da subjetividade, tanto pessoal quanto profissional,
sentimos a inseparabilidade entre o sujeito e o conhecimento através da
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compreensão cênica, passando pela análise do conhecimento, o que supõe
uma psicanálise do conhecimento.
Buscamos uma “ciência da inteireza”, implicando igualmente desafiar as
bases para uma educação que facilite a “inteireza do sujeito”. Assim, é
importante redirecionar os horizontes pedagógicos, políticos e educacionais,
com vistas à autoformação de sujeitos autores de suas narrativas, concebendose como construtores da realidade.
Podemos afirmar que ela vive no paradigma da complexidade,
carreando nele os seus saberes e fazeres, evidente na postura reflexiva,
aberta, inacabada, sempre compartilhando com humildade. Afirma estar
sempre aprendendo devido à incompletude de todo ser humano, mobilizado
pela busca da inteireza do ser.
Somos a um só tempo seres cósmicos e terrestres” [...] O ser humano
é ao mesmo tempo singular e múltiplo. Dissemos que todo ser humano,
tal como o ponto de um holograma, traz em si o cosmo [..] O gênio
brota na brecha do incontrolável, justamente onde a loucura ronda. A
criação brota da união entre as profundezas obscuras psicoafetivas e a
chama viva da consciência (MORIN, 2003, p. 50-57).

Inspirada em Morin, com a ideia de que a aprendizagem do amor
através do Eros não é somente o desejo de conhecer e transmitir, ou somente
o prazer de ensinar, de comunicar ou de dar: é também o amor daquilo que se
diz e do que se pensa ser verdadeiro, implicando em vivências impactantes.
É o amor que introduz a profissão pedagógica, a verdadeira
missão do educador e, talvez aí resida a essência da grande complexidade de
escuta e mediação, diante dos conflitos interpessoais, das adversidades, das
problemáticas, nas quais a personagem/sujeito sempre demonstrou empatia,
ética, rigor, equilíbrio, entre outras qualidades, capazes de influenciar
positivamente as tomadas de decisões, justas, coerentes, democráticas,
beneficiando o clima emocional institucional do Departamento de Fundamentos
da Educação, no Conselho do Centro de Educação, na Direção do Centro de
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Educação, do Conselho Universitário, das Assembleias do Centro de
Educação, dos eventos nos quais coordenou, das bancas das quais participou,
entre outras cenas de diferentes contextos nas quais estivemos também
presentes.
É preciso religar o que era considerado como separado
concomitantemente, é preciso aprender a fazer com que as certezas interajam
com a incerteza. “O conhecimento é, com efeito, uma navegação num oceano
de incerteza respingado de arquipélagos de certeza”. (MORIN, 1999, p.46). A
Universidade e a Escola Básica necessitam de uma revisitação urgente na sua
estrutura, nas matrizes curriculares que permeiam a formação inicial e
continuada dos profissionais e, no nosso caso, a formação inicial e continuada
de nossos professores.
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O DIÁRIO DE AULA COMO INSTRUMENTO DE FORMAÇÃO E
MOTIVAÇÃO: ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA, PARTICIPANTES DO
PIBID
Hemini Machado Rodrigues1
Bettina Steren dos Santos2
Eixo 3 – Formação de Professores
RESUMO
O trabalho apresenta relatos de experiências vivenciadas com alunos do curso de Pedagogia,
participantes do PIBID. Utilizou-se o diário de aula como recurso metodológico e de ensino.
Segundo Barbosa (2010) o diário faz parte de um contrato em que propõe a participação dos
educandos, a partir dos compromissos, citado pelo autor: a construção de conceitos; a
leitura/escrita; a reflexão; e o coletivo. Com a exposição dessa experiência, pretende-se
compartilhar a seguinte questão: quais contribuições o diário de aula proporcionou para a
aprendizagem dos participantes? A análise realizada identifica, como o diário pode ser um
procedimento de ensino, que contribui para a autoavaliação, o autoconhecimento, a
autorreflexão, e a auto-organização dos educandos. Paulo Freire e Miguel Zabalza são
apresentados como referência deste trabalho, norteando a importância de realizar o registro.
Segundo Freire (2013), o contrato didático realiza-se por meio do registro, tendo em vista
funções que são de extrema importância para o processo e realização do diário, e
principalmente da escrita. Nas palavras de Zabalza (2004, p. 18-19), “os diários são um
recurso, para especificar os próprios dilemas em relação à atuação profissional”. Essa
pesquisa teve por objetivo analisar as contribuições que o diário ofereceu aos alunos do curso
de Pedagogia, participantes do PIBID e compreender as contribuições que o diário tem para a
formação profissional. Foram analisados os diários referentes aos anos de 2011, 2012, 2013 e
2014, em que pode-se perceber a visão contígua da mudança dos pensamentos, após a
vivência na escrita dos diários.
Palavras-chave: Dário de Aula. Formação. Motivação. PIBID. Registro.

INTRODUÇÃO
O texto apresenta uma experiência de ensino e pesquisa, acerca dos
diários. Trago aqui, memórias, que me levaram a escolha do presente tema de
pesquisa. Ao recordar minhas experiências e vivências, destaco Bosi (2001), o
qual coloca que lembrar não é reviver, mas re-fazer, é uma modo de refletir,
sobre tudo que foi vivido.
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Apresentadora do trabalho. Mestranda em Educação do Programa de Pós-Graduação em
Educação – PUCRS. E-mail: hemini.rodrigues@acad.pucrs.br .
2 Orientadora. Doutora em Educação. Decana Associada da Escola de Humanidades.
Professora Bettina Steren dos Santos – PUCRS. E-mail: bettina@pucrs.br .
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Ao realizar o curso de Pedagogia em 2012, fui desafiada no 3º semestre,
na disciplina de Educação em Espaços não Formais, a realizar uma
dissertação sobre a importância dos diários de aula. Percebi nesse trajeto que
o diário oportuniza a leitura da sua própria documentação, como forma de,
autoavaliação, autoconhecimento, autorreflexão e auto-organização, acerca
das ideias de Freire (2013), o contrato didático realiza-se por meio do registro,
tendo em vista colocações que são de extrema importância para o processo do
diário. Barbosa (2010) retrata a importância do compromisso com o coletivo, a
construção de conceitos, a leitura/escrita e a reflexão, são compromissos que a
partir do diário segui em minha vivência acadêmica, podendo desta forma,
destacar que o diário é um instrumento importante, para auxiliar a escrita, o
conhecimento, a leitura, e a reflexão, dos educandos e educadores.
Acerca desses conceitos, pesquisei sobre a importância dos diários dos
alunos do curso de Pedagogia, participantes do PIBID, nesse viés a pesquisa
apresenta como problema a ser investigado, quais as contribuições que o diário
de aula tem oferecido aos alunos do curso de Pedagogia, participantes do
PIBID, para a formação e motivação docente?
Esse estudo tem por objetivo geral analisar as contribuições que o diário
de aula tem oferecido aos alunos do curso de Pedagogia, participantes do
PIBID e como objetivo específico, analisar e compreender as contribuições do
diário de aula para a formação profissional e motivação docente dos alunos do
curso de Pedagogia, participantes do PIBID.
Destaco a importância da caminhada junto à bolsa de Iniciação
Científica e ao PIBID (Programa Institucional de Bolsista de Iniciação
Científica), em que o diário de aula, permite criar vínculos afetivos entre
educandos e educadores, apresento esse conceito, acerca da experiência com
estudantes de 4° ano do Ensino Fundamental. No intuito de como conhecer
melhor eles, resolvo, acerca a experiência ao diário, trabalhar com a turma este
instrumento, onde havia a proposta de relatar sobre como foi o dia, dentro do
ambiente escolar, ou fora, o que deixavam eles felizes, tristes, etc., não
necessariamente era obrigatório realizar o registro todos os dias, conforme
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necessidade de cada um. Segundo Zabalza (2004, p. 13), “os diários não têm
porque ser uma atividade diária [...], o importante é manter uma certa linha de
continuidade na coleta de relação das narrações”.
Em meio a essa experiência pode-se evidenciar, um vínculo maior entre
os educandos e educadores. O diário é um instrumento importante para
educandos e educadores, nos permite ter resultados prazerosos, que instiga a
querer pesquisar sobre a importância do diário de aula.
Este estudo apresenta o método de pesquisa qualitativa, buscando
entender quais as contribuições que o diário de aula tem oferecido aos alunos
do curso de Pedagogia participantes do PIBID, para a formação e motivação
docente, acerca da análise documental dos diários, sua materialidade e
tipologia, nesse viés tem o suporte de três diários coletivos do ano de 2011,
2012, 2013 e 2014 do grupo de bolsistas do PIBID podendo desta forma,
analisar suas utopias, fazendo com que possa ser possível avaliar que o
apresentam, e para que serve, como coloca Lenin:
O método é a alma da teoria, pois entendemos por metodologia um
caminho de pensamento/abordagem a prática da realidade, pois as
teorias estão referentes a elas, pois ao colocar a teoria em prática
estamos instigando esse caminho, (1965, p. 148).

Esse método de pesquisa permite compreender a busca de percepções
e entendimentos sobre uma questão, abrindo espaço para a interpretação e
investigação.
DIÁRIOS DE AULA E SUAS CONCEPÇÕES
Acerca da experiência com o diário, senti-se necessário estudar mais
sobre o assunto, pois segundo estudos de Zabalza (2004), há vários tipos de
diários. Acerca do tema da pesquisa investigado, trago, algumas referências e
estudos realizados nesse campo.
Seguindo as ideias de Zabalza (2004), os diários podem se modificar
tanto pelo conteúdo como pela escrita. Os diários costumam apresentam uma
finalidade e conceito, ainda segundo Zabalza:
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Os diários contribuem de uma maneira notável para o
estabelecimento dessa espécie de círculo de melhoria, capaz de nos
introduzir em uma dinâmica de revisão e enriquecimento de nossa
atividade como professores. Esse círculo começa pelo
desenvolvimento da consciência, continua pela obtenção de uma
informação analítica e vai se sucedendo por meio de outra série de
fases, a previsão da necessidade de mudanças, a experimentação
das mudanças e a consolidação de um novo estilo pessoal de
atuação, (2004, p. 11).

Essas experiências e vivências, leva ao encontro freireano, assumindo o
contrato do inédito-viável e ao diálogo de saberes, que se torna uma alternativa
viável, no processo da articulação constituída em ocasiões apontadas: a
aprendizagem acadêmica do diário; a motivação ao escrever e refletir acerca
de seus registros; a formação entre educandos e educadores, e a Escola como
conteúdo na formação acadêmica.
O diário de aula segundo a ideia de Garcia (2002) é um instrumento que
tem como artifícios o aprender a escrever e a pensar, possibilitando encontrar
ideias a fim de transmitir novos saberes, permite transmitir o que a mente ainda
desconhece. Segundo Ariès (1991, p. 11) “a escrita de diários é uma forma de
se isolar e de se conhecer melhor através da escrita”. O encontro com o
autoconhecimento, acerca da escrita. Zabalza (2004) descreve escrita, como
algo “criativo e poético”, no qual a descrição se corresponde a critérios de
refletir sobre a realidade e realização para a motivação docente.
O diário de aula tem como recurso um documento em que educandos e
educadores anotam suas impressões, reflexões, e narrações, permitindo
assim, a reavaliação da própria prática, como ponto positivo para a formação e
motivação docente. Segundo Zabalza:
O diário estabelece um conjunto de operações que podem nos
auxiliar: acumular informação significativa sobre o processo ensinoaprendizagem; acumular informação histórica sobre a aula e seu
entorno; registrar momentos, identificar problemas e acompanhar
temas de interesse; analisar dados e refletir; buscar solução para
problemas; e usar o próprio diário como objeto de pesquisa, (2004, p.
117).

O diário tem como objetivo a escrita, refletindo a realizar narrações, de
acordo com Zabalza (2004), o diário permite que, ao escrevermos sobre
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nossas vivências e emoções, possamos analisar sobre o assunto. Deste modo,
Ferreira (1999, p. 677), retrata que “a palavra diário é polissêmica, no
dicionário, a terceira acepção da palavra é obra em que se registram diária ou
quase diariamente acontecimentos, impressões e confissões”. Bauman (2012),
também é uma referência à importância da escrita, para sua forma de
elaboração, como se dissipa, de acordo com o autor, cada pessoa produz uma
forma diferente ao escrever e ler.
Para Zabalza (2004, p. 24), os diários podem se tornar “o registro mais
ou menos sistemático do que acontece nas aulas, de modo a extrair uma
espécie de radiografia de uma docência”. O diário não necessariamente
precisa ser uma ação para ser explorada todos os dias, o próprio agente de
sua escrita vai encontrando a necessidade, acerca dos acontecimentos, o mais
importante é não deixar de registrar.
Do ponto de vista metodológico, os diários têm como enfoques
pesquisas baseadas em suas experiências. Zabalza:
Identificou três tipos de diários: o primeiro é aquele em que aparece a
aula organizada em sua estrutura, assemelhando-se, portanto, ao
planejamento de aula; o segundo é o que apresenta descrição de
tarefas, que podem ser minuciosas em alguns casos ou apenas
identificadas em outros. Nesse tipo de diário, é comum aparecerem
os objetivos estabelecidos pelo professor com relação à determinada
atividade, o que permite entender a dinâmica das aulas; e a terceira e
última vertente de diários identificada pelo autor é o diário expressivo
e autoexpressivo. Esses diários estão centralizados nas pessoas que
participam do processo, como se abrangem, como atuam, e o que
sentem, (2004, p. 118).

Cabe a cada um, identificar qual método ele se constitui, pois, ao realizar
o registro, é possível encontrar sua estrutura e suas condições. Nesse sentido,
Zabalza:
Estabelece cinco etapas: tomada de consciência dos seus próprios
atos; aproximação analítica com relação às práticas profissionais;
aprofundamento da compreensão do significado das ações; tomada
de decisões e de iniciativas de melhorias; e início de um novo ciclo de
atuação profissional, (2004, p. 118).
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O autor acredita que é “justamente assim que nos instalamos em um
circuito permanente de melhoria da qualidade de nossa atividade profissional”,
pois somente na prática as objetividades vão se materializando.
Nesta investigação, se faz necessário contextualizar e analisar os diários
de aula dos alunos participantes do PIBID, um projeto que surgiu em 2010,
mas não apresenta pesquisa bibliográfica, o que se localiza são artigos
universitários, teses, e no site da CAPES (Comissão de Aperfeiçoamento de
Pessoal do Nível Superior).
PIBID (PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO A
DOCÊNCIA)3
Para analisar os diários dos participantes do PIBID se faz necessário
conhecermos o programa. De acordo com o site da CAPES, o Programa
Institucional de Bolsas de Incentivo à Docência (PIBID), instituiu-se em 2010,
para a formação/aperfeiçoamento de professores no Brasil, passou a vigorar
com o decreto nº 7.219 de 24 de junho de 2010.
O PIBID é uma ação para o aperfeiçoamento, motivação e a valorização
da formação de professores da educação básica, que tem por objetivo:
•
Estimular a formação de docentes em nível superior para a educação
básica;
•
Contribuir para a valorização do magistério;
•
Abranger a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de
licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação
básica;
•
Inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de
educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em
experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter
inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas
identificados no processo de ensino-aprendizagem;
•
Estimular escolas públicas de educação básica, mobilizando seus
professores como conformadores dos futuros docentes e tornando-as
protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério;
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•
Contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à
formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos
cursos de licenciatura.
O PIBID proporciona bolsas aos estudantes de licenciatura e aos
professores de Universidades e Escolas em parceria com a educação básica
da rede pública de ensino. Esse programa proporciona uma construção de
novos sabres, pois permite vincular teoria com a prática, além do âmbito de
experiência que se concretiza.
Segundo Freire:
O saber de pura experiência feito. Pensar certo, do ponto de vista do
professor, tanto implica o respeito ao senso comum no processo de
uma necessária superação quanto o respeito e o estímulo à
capacidade criadora do educando, (2011, p. 31).

O PIBID realiza práticas vinculadas a ações investigativas, estimular que
educandos e educadores tornem-se pesquisadores.
A IMPORTÂNCIA DA MOTIVAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DOCENTE
Falar de motivação, não é uma contextualização muito fácil de ser
conduzida, ainda mais no parâmetro escolar que vivemos, a educação pelo
governo não é vista como motivação, e sim como prejuízo, um problema difícil
de ser resolvido. Em seu estudo Santos (2010, p. 249), relata que “uma
caminhada docente inicia-se com intencionalidades e desejos próprios de cada
professor”. Desta forma, que cabe a cada profissional buscar sua motivação.
Uma das motivações do fazer pedagógico é registrar num instrumento
em que se qualifica como diário de aula, e que a partir dele, visibiliza derrotas,
vitórias e principalmente as motivações. O professor ao realizar seu registro no
diário de aula, consegue ter um olhar amplo acerca do seu trabalho.
Esse estudo, poder ser qualificado, como um processo de formação e
auto formação da pessoa. Destacando-se estudos, pesquisas e vivências. Ao
se conectar com o seu registro, fica visível o seu crescimento, tornando-se uma
motivação e um centro reflexível de tudo que já foi vivenciado.
METODOLOGIA
1327

Os diários analisados pertencem ao grupo de alunos do curso de
Pedagogia, participantes do PIBID. São três diários coletivos, do ano de 2011,
2012, 2013 e 2014.
O diário coletivo, de acordo as ideias de Hess (1988), tem por objetivo
vincular e compartilhar, tudo que é escrito, podendo assim, partilhar a escrita.
Essa categoria produz a expansão da escrita, pela interação que constrói de
modo compartilhado no grupo. Deste modo Hess (1988), relata que, o caráter
da circulação da escrita, acaba gerando a maior precisão do que se escreve,
pois estabelece experiência, diante de seu próprio registro, e de seu coletivo.
Esses diários são analisados de forma documental, que segundo os
autores Lüdke e André (1986, p. 38), “[...] a análise documental pode se
constituir numa técnica valiosa [...], seja complementando as informações
obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou
problema”, os métodos de análise, verificando sua materialidade e seus
componentes.
A pesquisa tem uma abordagem do tipo qualitativo, de caráter
exploratório, em que apresenta dados, nos proporcionando documentos mais
eficazes a fim de ter uma pesquisa investigativa e reflexiva, segundo Minayo:
A pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados,
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a
um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos
fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de
variáveis, (2001, p.14).

Na investigação dos dados é realizada uma análise documental, cuja
pretensão é refletir sobre a compreensão, investigação e abordagem, acerca
das ideais de Moraes e Galiazzi (2007), dois focos predominam esse conceito:
desmontagem dos textos: que é o processo de unitarização, em onde são
analisados os materiais em seus detalhes; e estabelecimento de relações ou
categorização: que se construíram relações entre as questões de análises.
ANÁLISE REALIZADA DOS DIÁRIOS DE AULA
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Os diários coletivos dos anos 2011, 2012, 2013 e 2014, apresentam uma
prática pedagógica, proporcionando realizar um recorte do que é/foi trabalhado,
estudado,

pesquisado,

apresentando

suas

vivências,

registros

compartilhadores com o grupo. Segundo Freire (2009, p. 59), “estudar exige
disciplina. Estudar não é fácil porque estudar é criar e recriar é não repetir o
que os outros dizem. Estudar é um dever revolucionário”! Acerca da reflexão de
Freire, se apresenta as mesmas perspectivas ao ler os diários coletivos, tendo
o objetivo de não repetir o que já tem, podendo criar e recriar reflexões e
estudos, para partilhar com o grupo.
Acerca dos registros do diário coletivo, se faz necessário realizar
reflexões: para que, para quem, e porque escrever no diário coletivo, uma
reflexão imediata das respostas apresentadas, ilustrando o registro como algo
recorrente, pois para Zabalza (2004), escrever sobre os diários, é uma forma
de poder ver a ideia a respeito do assunto tratado. Ficam visível às respostas
apresentadas que concretizam a importância de registrar algo, que expõe os
argumentos, as experiências, a teoria com a prática, e a reflexão. Escrever no
diário coletivo possibilita a troca de novos saberes, experiências, e reflexões,
podendo ser partilhado com o grupo. O diário coletivo permite que as pessoas
escrevam não só uma para as outras, para o todo, pressupondo e expondo
suas qualidades, expectativas, e medos e isso foi possível perceber na análise
dos diários utilizados para este estudo. É visível o crescimento das
participantes, ao realizar o registro, e o quanto é importante para sua formação,
e sua motivação, pois cada diário analisado, percebe-se claramente o
crescimento, diante dos contextos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do registro, a autonomia se constrói, se desenvolve. Que
grandes contribuições o diário pode nos proporcionar, como: a autoavaliação, o
autoconhecimento, a autorreflexão, acerca dos registros.
Embora os diários de aula, apresentassem seus desfechos, é possível
visualizar o objetivo da pesquisa e compreender as implicações que o diário
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tem para a formação e motivação profissional. O diário de aula, oportunizando
a qualificação dos estudos, permite que acerca da inserção desse instrumento,
a autoavaliação, o autoconhecimento, e a autorreflexão, mediante o registro.
O diário é um instrumento que oportuniza a educandos e a educadoras
chegar a um vínculo, como afetividade, amorosidade e a reflexão. O trajeto da
experiência por meio do diário vem oportunizando novas aprendizagens, que
procedem do desafio de realizar a aula com os educandos, ou seja, transformar
a aula num lugar de diálogo de novos saberes. Com os resultados obtidos, é
possível afirmar que o contrato didático exercido com o diário contribui para a
ampliação das aprendizagens dos educandos e educadores, Freire (1993,
p.10), diz que: ”aprendemos, ensinamos, conhecemos com o nosso corpo
inteiro. Com os sentimentos, com as emoções, com os desejos, com os medos,
com as dúvidas, com a paixão e também com a razão crítica”.
Durante a análise dos diários, pude visualizar os questionamentos, que
estavam em minha cabeça: Para que escrever no diário? Para quem escrever?
Por que escrever?
São questionamentos que Zabalza (2004), destaca ao analisar os
diários. O diário pode ser derivado em tipologias, como Zabalza (2004), cita.
Cabe ao educador ou educando escolher sua forma de registrar. No entanto,
todos podem utilizar o diário em qualquer área da profissional ou formação.
Escrever no diário contribui para o aperfeiçoamento da escrita, da leitura, da
reflexão, e principalmente oportuniza criar um olhar crítico.
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Eixo 3 – Formação de professores
RESUMO
O objetivo deste trabalho é problematizar os conceitos de criança e de infância nos contextos
da Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, considerando a transição
entre estas etapas. O trabalho configura-se como um ensaio teórico, com base em documentos
oficiais nacionais e autores que discutem o tema da infância que buscam enfatizar a criança
como sujeito de direitos, produtora de cultura, ativa, que interfere no mundo, bem como a
infância como um momento rico de exploração, imaginação, interação, aprendizagens,
concepções que muitas vezes a escola não leva em consideração, priorizando processos
escolarizantes como rotinas rígidas, disciplina(s), atividades meramente de reprodução, hora
do “trabalhinho”, entre outras formas. Entendemos que o trabalho relaciona-se diretamente
com a formação de professores, ao levantar questões relevantes à prática docente no que se
refere às crianças, à infância e a transição entre as etapas. Entre os autores que fundamentam
este trabalho destacamos Corsaro (2011), Dahlberg, Moss e Pence (2003), Ferreira (2004),
Motta (2011), Oliveira (2011), Quinteiro (2009), Sarmento (2009), Stimamiglio e Salva (2015),
Silva e Flores (2015), entre outros. Como discussões realizadas destacamos: a) a criança
assume e é vista como um ser produtor de cultura e de conhecimento, que é ativo no seu
processo de descobrimento do mundo; b) a infância é mais do que uma etapa da vida em
passagem para a vida adulta, mas, configura-se como um espaço privilegiado da vida e que
deve ser aproveitado intensamente pelas crianças, principalmente na escola; c) a criança
quando ingressa no Ensino Fundamental continua sendo criança e precisa ter sua infância
respeitada, principalmente no que se refere à estrutura de organização dos anos iniciais e uma
virada muito grande nas práticas educativas e na disciplina lhe imposta; d) as brincadeiras, os
movimentos e a imaginação, a ludicidade como um todo precisa ser respeitada, desde à
Educação Infantil e principalmente na transição para o Ensino Fundamental. Os professores,
levando em conta as considerações sobre as crianças, a infância, a ludicidade e a importância
destas poderão qualificar o processo educativo na Educação Infantil e no Ensino Fundamental.
Palavras-chave: Criança. Infância. Educação Infantil. Ensino Fundamental. Transição.
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1

Apresentadora do trabalho. Mestranda em Políticas Públicas e Gestão Educacional do Centro
de Educação – UFSM. E-mail: gihcouto@gmail.com.
2
Mestrando
em
Educação
do
Centro
de
Educação
–
UFSM.
E-mail:
lukasspedagogia@gmail.com.
3 Orientadora. Doutora em Educação. Professora Adjunta do Departamento de Metodologia de
Ensino do Centro de Educação – UFSM. E-mail: susalvaa@gmail.com.
1333

O objetivo deste trabalho é problematizar os conceitos de criança e de
infância nos contextos da Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental, considerando a transição entre estas etapas. O trabalho
configura-se como um ensaio teórico, com base em documentos oficiais
nacionais e autores que discutem o tema da infância que buscam
enfatizar a criança como sujeito de direitos, produtora de cultura, ativa,
que interfere no mundo, bem como a infância como um momento rico de
exploração, imaginação, interação, aprendizagens, concepções que
muitas vezes a escola não leva em consideração, priorizando processos
escolarizantes como rotinas rígidas, disciplina(s), atividades meramente
de reprodução, hora do “trabalhinho”, entre outras formas.
Entendemos que o trabalho relaciona-se diretamente com a formação de
professores, ao levantar questões relevantes à prática docente no que se
refere às crianças, à infância e a transição entre as etapas.
A primeira parte do texto preocupa-se em apresentar concepções de
criança construídas historicamente; a segunda parte discute documentos
oficiais nacionais em diálogo com alguns autores considerando a
transição da Educação Infantil para os Anos Iniciais.
O texto não se preocupa em apontar soluções, mas em problematizar a
infância e importância dela na escolarização das crianças pequenas.
CONCEPÇÕES HISTORICAMENTE PRODUZIDAS SOBRE A CRIANÇA E A
INFÂNCIA
Ferreira (2004) entende que, ao discutir sobre o tema da criança e da
infância é preciso levar em conta os modos de viver infantis e a relação das
crianças com os adultos. É preciso levar em conta os processos históricos de
cada sociedade que levaram as compreensões atuais sobre a criança e seu
modo de viver a infância (quando lhe foi dada a possibilidade de vivê-la).
Segundo a autora a distinção entre a criança e o adulto se deu
principalmente no domínio físico/corporal, principalmente pelos seus atributos
1334

cognitivos, afetivos e sociais: a criança é vista como: “[...] amoral, acultural, asocial, imatura, irresponsável, incapaz, irracional [...] tem servido para
interpretar a infância como dependente, e todas as dependências como infantis
[...]” (FERREIRA, 2004, p. 12).
É comum crianças viverem a infância de várias formas, na maioria das
vezes, nas classes populares, ou crianças que vivem no campo, crescem em
meio ao trabalho, outras vezes são expostas a formas de violência e
vulnerabilidade social. No entanto, com o fortalecimento e abertura da
instituição escolar, a infância começou a ser vivida cada vez mais na escola. A
legislação atual prevê a matrícula na Educação Infantil a partir dos quatros
anos de idade. Como viver a infância e ao mesmo tempo passar pela
escolarização? Como articular infância e escola, e possibilitar que crianças viva
plenamente a sua infância na escola? Estas são algumas questões ainda sem
resposta que precisam aos poucos ser pensadas e implementadas, tanto no
campo das políticas educacionais como na prática cotidiana das escolas.
Dahlberg, Moss e Pence (2003) ao pensar sobre as crianças entendem
que existem diferentes formas de compreendê-las. Olhar para o passado para
compreender o presente é uma das formas apropriadas de pensarmos a
criança e a infância. De acordo com os autores, as concepções abaixo se
configuram as visões sobre as crianças e as infâncias em determinadas épocas
ou sob determinados regimes teóricos;
A criança como reprodutora de conhecimento, identidade e cultura:
nesta perspectiva a criança é entendida como ser vazio que precisa ser
preenchido de conhecimentos, para que fique “pronta para a escola”. Essa
perspectiva aposta na reprodução por parte da criança dos valores culturais
dominantes já determinados, valores capitalistas como o individualismo, “[...]
competitividade, flexibilidade e a importância do trabalho remunerado e do
consumo” (DAHLBERG; MOSS; PENCE, 2003, p. 65). A infância nesta visão é
apenas uma etapa para chegar à idade adulta, pois, o que importa mesmo é
ser “estruturado”, estar “pronto” e “preparado”.
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A criança como um inocente, nos anos dourados da vida: essa
perspectiva pode ser considerada em dois aspectos: 1) percebe a criança
como alguém naturalmente bom, com uma vontade “natural” para o bem; 2)
gera nos adultos uma proteção exacerbada que retira a liberdade da criança,
que, de forma ilusória, conhece o mundo como ele não é.
A criança pequena como natureza, ou científica com estágios
biológicos: essa perspectiva vê o desenvolvimento infantil como se fosse
inato, ou seja, acontecendo naturalmente, e implica uma concepção de
desenvolvimento que enfatiza o individual e ignora de certo modo o social. É
dizer que a criança (idealizada pela psicologia) passa sempre por determinados
estágios biológicos até chegar a uma determinada maturação cognitiva.
A criança como fator de suprimento do mercado de trabalho: o título
dessa perspectiva fala por si só. Pensar a criança como alguém treinado e
educado para ser mão-de-obra qualificada. Não é a toa que ainda hoje o
trabalho infantil não foi erradicado e não se sabe ao certo a quantidade de
crianças de que morrem atuando em trabalhos insalubres, perigosos e para
além da sua força física, como são os casos de trabalho escravo infantil em
plantações de cacau4.
Porém, no entre meio dessas concepções, emerge uma concepção de
criança como co-construtora de conhecimento, identidade e cultura.
Dahlberg, Moss e Pence (2003) explicam que na modernidade, influenciado
pelos ideias iluministas de formação de sujeitos autônomos, críticos e livres,
explícitos na figura de Kant (1996) no livro Sobre a Pedagogia, a educação da
criança é definida como forma de adaptação às normas e a disciplina, o uso da
Razão e a não submissão aos seus interesses ou desejos.
Conforme Sarmento (2009, p.23) na sociologia da infância, as crianças
são consideradas “[...] como atores sociais, nos seus mundos de vida e a
infância como categoria social do tipo geracional, socialmente construída”.
Corsaro (2011, p. 31) entende a crianças como produtoras de cultura e através
Para saber mais assista o documentário “O lado negro do chocolate”, disponível no Youtube.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=zESgFuJ_wy8>. Acesso em: 25 abr. 2017.
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do conceito de reprodução interpretativa argumenta que as crianças não
apenas reproduzem o mundo adulto, mas interpretam a seu modo. Para o autor
o termo interpretativo abrange aspectos “[....] inovadores e criativos da
participação infantil na sociedade”.
Para Dahlberg, Moss e Pence (2003, p.71)
•

[...] as crianças são atores sociais, participando da construção
e determinando suas próprias vidas, mas também a vida
daqueles que as cercam [...] em resumo, elas têm atividade e
função;

•

[...] os relacionamentos sociais e as culturas das crianças são
dignos de estudo por direito; [...] as crianças tem uma voz
própria e devem ser ouvidas de modo a serem consideradas
com seriedade, envolvendo-as no diálogo e na tomada de
decisões democráticas [...]; (DAHLBERG; MOSS; PENCE, 2003,
p. 71).

•
Estas perspectivas percebem a criança como alguém ativo no processo
educativo, que brinca, socializa, cria e não apenas reproduz.
A concepção de criança, está relacionada a concepção de infância. A
partir das concepções sociológicas concebem a infância como:
•

[...] uma construção social, elaborada para e pelas crianças em
um conjunto ativamente negociado de relações sociais [...];[...]
construção social, contextualizada em relação ao tempo, ao
local e à cultura, variando segundo a classe, o gênero e outras
condições socioeconômicas [...] não há uma infância natural,
nem universal, e nem uma criança natural ou universal, mas
muitas infâncias e crianças; (DAHLBERG; MOSS; PENCE,
2003, p. 71).

•
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Para Nascimento (2007) não se pode falar em uma infância, como se
fosse homogênea, mas como categoria social é permeada por diferenças
culturais, de gênero, socioeconômica, entre outras.
•

Autores como Quinteiro (2009) ao considerarem a infância
como uma categoria social também percebem que faltam
conhecimentos produzidos sobre a infância, chegando a
conhecermos as crianças “sem infância”. Neste sentido a
autora questiona: Afinal, o que sabemos sobre as culturas
infantis? O que conhecemos sobre os modos de vida das
crianças indígenas, negras, brancas? O que sabemos sobre as
crianças que frequentam a escola pública? Como aprendem?
O

que

aprendem?

O

que

sentem?

O

que

pensam?

(QUINTEIRO, 2009, p. 22).
•
Só são feitas essas perguntas por que com a sociologia da infância
começou-se a compreender a criança como um ator social, que socializa, que
constrói. A sociologia da infância, em oposição à sociologia da educação que
enfatiza o aluno, entende que a criança precisa ser reconhecida como
produtora de sentido e de conhecimento.
Posteriormente esta incursão sobre as concepções de infância e criança,
ampliamos a discussão chamando atenção a documentos oficiais nacionais
como legislações e cadernos emitidos pelo Ministério da Educação, em diálogo
com outros autores, considerando a transição da Educação Infantil para o
Ensino Fundamental.
A CRIANÇA E A INFÂNCIA EM TRANSIÇÃO
Um dos primeiros documentos que vamos nos referir é Referencial
Curricular Nacional para a Educação Infantil e as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil (RCNEIs)
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Embora existam documentos mais atualizados, como é o caso das
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), que é o
principal documento norteador da Educação Infantil nacional hoje, não
podemos negar as contribuições marcadas pelo Referencial Curricular Nacional
para a Educação Infantil (RCNEI, volumes 1, 2 e 3, de 1998). Este referencial
(BRASIL, 1998) entende a criança como sujeito histórico e social; que possui
natureza singular, “[...] que as caracteriza como seres que sentem e pensam o
mundo de um jeito muito próprio” (BRASIL, 1998, p. 21); que se esforça,
desempenhando ação para compreender o mundo que o cerca; que constrói
conhecimentos através da ação criadora, da significação e ressignificação.
Considerando a criança dessa forma já estamos para além de qualquer
concepção tradicional de educação. Se nas perspectivas empiristas ou inatistas
(BECKER, 2001) a criança ou não sabia nada (e precisava de alguém que lhe
ensinasse tudo, depositasse seu conhecimento do mundo em sua cabeça) ou
já nascia com tudo programado em sua genética (precisa de um professor que
apenas a estimule, regue-a como uma pequena flor a desabrochar), a
perspectiva mais atual, principalmente com os aportes psicogenéticos de
Vygotsky, Piaget e Wallon (STIMAMIGLIO; SALVA, 2015) entendem que a
criança é um ser relacional e que a interação é fundamental para a constituição
de si.
Seu desenvolvimento, mediado pelo professor, se dá pelas interações e
brincadeiras, afetividade e sua atividade intelectual sobre o mundo, através da
sua curiosidade, que produz conhecimento, que é epistemológica, lembrando
Freire (2016).
Não estamos questionando diretamente a organização curricular
proposta pelo RCNEI, já criticado por Flores e Albuquerque (2015, p. 19)
demonstrando que o mesmo é prescritivo, “[...] focado em áreas de
desenvolvimento ou em áreas de conhecimentos e objetivos predeterminados
nacionalmente [...]”. Mas, mesmo com esta crítica, não podemos dispensar a
conceituação de criança, que sem dúvida, coloca a criança em papel de criador
e não de sujeito passivo.
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As DCNEI, ampliando essa concepção de criança, entendem que ela é:
[...] sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e
práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e
coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa,
experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e
a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2009).

Desta forma, [...] as propostas pedagógicas da Educação Infantil
deverão considerar a criança, centro do planejamento curricular (BRASIL,
2009). As DCNEI determinam “[...] princípios, fundamentos e procedimentos
definidos para orientar as políticas públicas e a elaboração, planejamento,
execução e avaliação de propostas pedagógicas e curriculares de Educação
Infantil” (BRASIL, 2009).
As DCNEI trazem como eixo norteador da proposta curricular da criança
as interações e brincadeiras. Esse eixo permite uma possibilidade de
experiências pela criança quando ela brinca de faz de conta, pois a faz da
forma que alguém lhe ensinou, quando conta história, bem como quando
interage com seus pares.
PENSANDO A TRANSIÇÃO
•

Na transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental
a proposta pedagógica pode prever formas que garantam a
continuidade

no

processo

de

aprendizagem

e

desenvolvimento das crianças, respeitando as especificidades
etárias.
•

Silva e Flores (2015), em pesquisa realizada, corroboram com
a preocupação presente na transição. As autoras defendem a
necessidade de pesquisas que aprofundem as interfaces
curriculares entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental
tendo em vista que crianças pequenas de cinco ou de seis
anos, em função do cenário atual das políticas educacionais,
podem estar cursando uma ou outra dessas etapas.
1340

•

Conforme

Silva

e

Flores

(2015,

p.184),

o período de

implementação da Emenda Constitucional de 59/2009, que
altera artigos da Constituição Federal de 1988 prevendo a
escolarização obrigatória das crianças a partir de 4 anos de
idade na Educação Infantil foi marcada por reducionismos,
como “ [...] transformar o novo primeiro ano do Ensino
Fundamental em uma repetição do último ano da Pré-escola
ou, em outro extremo, antecipar algumas práticas e atividades
que reproduzissem a primeira série do Ensino Fundamental de
oito anos de duração, expondo as crianças pequenas [...]” a
processos complexos, sem considerar suas possibilidades
cognitivas e os interesses da faixa etária.
•

Mesmo a Educação Infantil tendo objetivos diferentes do
Ensino. Fundamental, uma afirmação é certa: a criança na préescola ou nos anos iniciais deve ser respeitada e contemplada
nas propostas pedagógicas da escola como sujeito de
direitos.

•

Contudo, ressaltamos que não se trata de uma criança no
sentido genérico, mas, sim, de cada criança, menino ou
menina, branca, negra, indígena, rica ou pobre, com sua
história, suas experiências, seus saberes, seus talentos, suas
dificuldades e potencialidades, seja na Educação Infantil ou no
Ensino Fundamental (SILVA; FLORES, 2015, p.192).

•

Portanto, valorizando a criança e trazendo-a para o centro do
planejamento. Neste sentido, as autoras afirmam:
Propomos, enfim, o estabelecimento de pontes entre a Educação
Infantil e o Ensino Fundamental que garantam à primeira etapa da
Educação Básica o direito ao brincar livremente, sem a transformação
da brincadeira em ensino, e a segunda o caráter lúdico das
aprendizagens necessárias a uma vida em sociedade plena de
possibilidades e de motivações para que se busquem respostas aos
desafios do cotidiano (SILVA; FLORES, 2015, p.193).
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A criança seja na Educação Infantil como nos anos iniciais está vivendo
sua infância. Esse tempo pode ser vivido, dando base para uma trajetória
escolar que precisa ser prazerosa e prezar pela continuidade até os mais altos
graus de escolarização.
No bojo dos documentos nacionais, o Parecer nº. 11/2010 emitido pelo
Conselho Nacional de Educação que esclarece as diretrizes para o Ensino
Fundamental de nove anos reforça as discussões até o momento, deixando
claro que as crianças do Ensino Fundamental ainda estão na infância.
Outro documento importante a ser citado é um caderno produzido pelo
Ministério de Educação sobre “Ensino Fundamental de nove anos: orientações
para inclusão de criança de seis anos de idade” (BEAUCHAMP; PAGEL;
NASCIMENTO, 2007). Este caderno enfatiza os processos de aprender através
da brincadeira, das múltiplas linguagens, alfabetização e letramento, porém
não se esquece da infância.
Stimamiglio e Salva (2015, p. 213) em seu texto questionam: “Como
trabalhar
pedagogicamente nos primeiros anos escolares, tendo um olhar para o sujeito
integral, considerando a expressão da corporeidade e do lúdico na
aprendizagem?” Essa motivação se dá pelo contato com professores de escola
pública que enfatizam a negação de aspectos como a ludicidade, a ação, o
movimento, características das crianças na Educação Infantil que aos poucos
são excluídos da prática educativa no Ensino Fundamental. Por exemplo,
Nascimento corrobora com essa ideia ao afirmar que:
Pensar sobre a infância na escola e na sala de aula é um grande
desafio para o ensino fundamental que, ao longo de sua história, não
tem considerado o corpo, o universo lúdico, os jogos e as
brincadeiras como prioridade. Infelizmente, quando as crianças
chegam
a
essa
etapa de ensino, é comum ouvir a frase “Agora a brincadeira
acabou!”. Nosso convite, e desafio, é aprender sobre e com as
crianças por meio de suas diferentes linguagens. Nesse sentido, a
brincadeira se torna essencial, pois nela estão presentes as múltiplas
formas de ver e interpretar o mundo. A brincadeira é responsável por
muitas aprendizagens [...] (NASCIMENTO, 2007, p.30).
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A denúncia está feita: quando a criança passa para os Anos Iniciais ela
não deixa de ser criança, e sim, continua no domínio da infância e é importante
que viva intensamente esse tempo da vida, com todas as nuances já
destacadas anteriormente. As teorias psicogenéticas de Piaget, Vygotsky e
Wallon enfatizam a importância do movimento, da afetividade, das interações e
do brincar na aprendizagem, portanto brincar e movimentar-se são de
fundamental importância e precisam ser explorados.
Borba (2007), sobre o brincar e a prática pedagógica, que às vezes
parecem ser “coisas diferentes”, pergunta:
A escola, entretanto, ao organizar sua rotina e planejar atividades
pedagógicas, separa a brincadeira do trabalho e também o prazer do
conhecimento. Será que essas dimensões não podem estar
articuladas no trabalho com a criança? (BORBA, 2007, p. 13).

Motta (2011) em sua tese de doutorado estuda os processos de
passagem da Educação Infantil para os Anos Iniciais, enfatizam a passagem
social da criança para o “aluno”. Na pesquisa ela percebe que as crianças ao
confrontarem-se com um processo educativo muito diferente do já visto
(classes enfileiradas, horários bem definidos, proibições como a de levantar ou
ir ao banheiro, entre outras) acabam pensando táticas para subverter a ordem
e conseguir fazer aquilo que querem.
Com base em Certeau (2004) a autora compreende que as crianças
lutam e se manifestam contrariamente à cultura escolar que aos poucos os
transforma em alunos, relegando a infância, a sua ludicidade, conforme nos
lembram Stimamiglio e Salva (2015).
Focault (1987) também é citado por Motta, considerando os processos
disciplinares que perpassam a escola. A escola assim como o exército e as
fábricas tem em comum a disciplina que normaliza, divide, hierarquiza,
organiza, separa em filas, cronometra horários, impede distrações, com
objetivo de homogeneizar e tornar os sujeitos o mais produtíveis possível.
Em sua pesquisa, Motta apresenta a fala de um coordenador que
demonstra em poucas palavras a brusca mudança de uma etapa para outra.
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– Disciplina é tudo! Não pode sair 1 minuto antes do sinal. Só pode ir
ao banheiro em caso de extrema necessidade. Se descer a escada
ou a rampa correndo, vai voltar até aprender a descer direito, com
muita disciplina. Qualquer problema, a tia pode mandar a criança
conversar comigo, pois essa é a idade de colocá-los no eixo!
(MOTTA, 2011, p. 166).

Esta fala representa a ênfase na disciplina, que, se de um lado é
importante, de outro faz esquecer ou adormecer momentaneamente a infância
das crianças. No mesmo trabalho de Motta ela enfatiza os movimentos das
crianças em sala de aula que, mesmo de forma “proibida” ou “ilegal” se
manifestam em sinal de resistência.
[...] o cotidiano revela uma série de ações que ocorrem em paralelo e
são invisíveis e inaudíveis para quem pretende ver somente a
dimensão opressora da realidade. Os próprios corpos se revelam
menos dóceis do que imaginávamos, e as crianças circulam,
autorizadas ou não, pelo espaço escolar [...] (MOTTA, 2011, p.168).

Pensando nas concepções dos professores sobre esse tema, Correa
(2016) em sua pesquisa de mestrado, realiza uma pesquisa diagnóstica
buscando compreender a transição da Educação Infantil para os Anos Iniciais.
Nesse momento a autora percebe uma ênfase excessiva na rotina em
detrimento da brincadeira, e a dissociação entre brincar e aprender, dentre
outros achados de pesquisa. No entanto, estes dois tornam-se mais
importantes em nosso contexto.
Para alguns professores a Educação Infantil se ocupa muito do brincar,
mas no primeiro ano do Ensino Fundamental é preciso rotina, estudar e
aprender. Essa compreensão se dá ao entender que para alguns professores
brincar e aprender são coisas separadas. Ou brinca, ou aprende, os dois não
dá. Essa visão reforça a transição dura entre uma etapa e outra, que relega a
ludicidade da criança e quase lhe tira a infância. Brougère (1998) nos ajuda a
pensar que brincar faz parte de um ideário mais amplo, que envolve a
construção de uma cultura lúdica, envolve socialização das crianças e
exploração da dimensão social. Brincar é importante para aprender, mas
também é preciso aprender a brincar.

1344

De qualquer forma, os autores e os documentos oficiais nacionais, sejam
eles legais ou teóricos, reforça-se a necessidade de considerar a infância para
além da Educação Infantil. Essa, sem dúvida, é a discussão ainda necessária
nos contextos educativos.
Oliveira (2011, p.202) traz que os professores podem:
[...] construir com as crianças regras básicas orientadoras do trabalho
em cada área de atividade auxilia na construção de atuações
disciplinadas, porém criativas e independentes. Bem trabalhado no
que tange às regras de participação, o grupo infantil pode dividir-se
em pequenos grupos e executar diferentes atividades ao mesmo
tempo.

Assim, as crianças podem juntamente com seus pares e professores
criar regras do que é possível e do que não é possível fazer, esses combinados
são básicos. É importante que esses combinados sejam retomados, assim que
alguém descumpra o que acarreta na perda de um direito coletivo, desta forma,
seja na Educação Infantil ou no Ensino Fundamental, as crianças precisam
desenvolver autonomia e responsabilidade.
Moro e Oliveira (2015) destacam outro aspecto não levantado até agora:
a avaliação. Embora sua argumentação seja em torno da Educação Infantil,
consideram a importância de levar em conta essa transição para o Ens.
Fundamental. As autoras declaram que:
A necessária continuidade entre Educação Infantil e Ensino
Fundamental está expressa também em relação à avaliação da
criança. Do mesmo modo como não são adequados o uso de provas,
a atribuição de notas (destituídas de sentido e do contexto no qual
foram atribuídas) e a retenção das crianças na Educação Infantil,
também não há propriedade que determine que tais práticas devam
se configurar no Ensino Fundamental, principalmente nos primeiros
anos dessa etapa. É de extrema importância que as instituições
educativas das duas etapas [...] criem canais, estratégias e modos de
se comunicar com o intuito de compartilharem informações sobre
cada criança e sobre os grupos de crianças, sobre que caminhos
percorreram nas instituições educativas voltadas a crianças até 6
anos, que conquistas fizeram e, ainda, que desafios se mantêm ou
surgiram decorrentes de suas experiências nessa primeira etapa
formativa (MORO; OLIVEIRA, 2015, p. 214).

A avaliação da criança precisa estar atrelada a avaliação da qualidade
dos contextos educativos em que ela está inserida, além disso, um olhar
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sensível e cuidados pode acompanhar o fazer da criança, tornando a avaliação
um processo de análise das práticas em desenvolvimento.
Encerramos essas discussões para as considerações finais, no sentido
de evidenciar os pontos mais importantes aqui destacados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Destacamos, portanto que, a discussão sobre a transição da Educação
Infantil para o Ensino Fundamental é um tema amplo e complexo, que exige
maiores investimentos e pesquisas. Os aspectos aqui levantados sobre as
legislações e outros documentos, os autores que dialogam sobre a história e
com a sociologia da infância, todos indicam caminhos profícuos para a
discussão do tema.
Entendemos, ao longo do texto que: a) a criança assume e é vista como
um ser produtor de cultura e de conhecimento, que é ativo no seu processo de
descobrimento do mundo; b) a infância é mais do que uma etapa da vida em
passagem para a vida adulta, mas, configura-se como um espaço privilegiado
da

vida

e

que

deve

ser

aproveitado

intensamente

pelas

crianças,

principalmente na escola; c) a criança quando ingressa no Ensino Fundamental
continua sendo criança e precisa ter sua infância respeitada, principalmente no
que se refere à estrutura de organização dos anos iniciais e uma virada muito
grande nas práticas educativas e na disciplina lhe imposta; d) as brincadeiras,
os movimentos e a imaginação, a ludicidade como um topo precisa ser
respeitada, desde a Educação Infantil e na transição para o Ensino
Fundamental.
Encerramos o texto considerando a riqueza do tema e a necessidade de
continuarmos direcionando nosso olhar para essa transição, tornando-a mais
possível e mais prazerosa às crianças. O tema se relaciona diretamente com a
formação de professores considerando que o professor tem papel fundamental
nestas relações, influenciado pelas concepções de criança e infância e,
mediando o processo educativo escolar. Os professores, levando em conta as
considerações sobre as crianças, a infância, a ludicidade e a importância
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destas poderão qualificar o processo educativo na Educação Infantil e no
Ensino Fundamental.
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo discutir as problemáticas e desafios encontrados por uma
professora- estagiária no processo de desenvolvimento do estágio supervisionado em uma
turma de Pré-Escola, Nível A, de uma instituição da rede pública do munícipio de Santa
Maria/RS. A temática geradora do estágio foi escolhida através de observações feitas e a partir
dos interesses percebidos na turma, o qual se constituiu por “a criança e sua relação com a
natureza”. A metodologia deste trabalho está relacionada com a análise reflexiva da prática
docente, desenvolvida durante o estágio supervisionado, a qual tem um papel significativo para
o crescimento profissional e pessoal do indivíduo em formação. Alguns dos principais desafios
encontrados durante o processo de desenvolvimento do estágio foram elaborar um
planejamento que contemplasse as necessidades, especificidades e curiosidades da turma,
bem como, reconstruir diferentes possibilidades para organização dos tempos e dos espaços
potencializando o brincar na Educação Infantil, seja na sala de aula, pátio ou pracinha. No
decorrer da prática docente, as rotinas foram modificadas para oportunizar aos alunos a
exploração de ambientes, brincadeiras e elementos diversificados, pois entende-se que o
processo de aprendizagem se potencializa pela curiosidade, exploração e interações das
crianças entre si e com o espaço educativo. Construir a docência na Educação Infantil exige
conhecimento, planejamento e reflexão sobre as atividades propostas, requer educar e cuidar
proporcionando situações de aprendizagens para o desenvolvimento integral das crianças.
Durante o desenvolvimento do estágio supervisionado, a reflexão crítica sobre a prática foi
indispensável para o processo de construção dos planejamentos, pois possibilitou um olhar
atento, reflexivo e sensível sobre o processo vivenciado com as crianças, a fim de qualificar as
possibilidades de exploração e de reconstrução/ressignificação dos tempos e espaços da
escola de Educação Infantil.
Palavras-chave:Educação Infantil. Planejamento. Tempos/Espaços.

INTRODUÇÃO
O estágio supervisionado é um processo de aprendizagem, em que o
graduando passa por experiências que são indispensáveis para sua formação
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Federal de Santa Maria.Email: litiéli.wollmann62@gmail.com
² Orientadora. ProfªDrªdo Departamento de Metodologia do Ensino da Universidade Federal de
Santa Maria.Email: kelly_werle@hotmail.com
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docente. Nesta etapa formativa, os graduandos têm a oportunidade de
vivenciarem as problemáticas cotidianas do contexto escolar, mobilizando
conhecimentos teórico-práticos para a construção da docência.
Segundo Pimenta (1997) o estágio supervisionado é imprescindível no
processo de formação docente, pois oferece aos futuros educadores uma
relação próxima com o ambiente que envolve o cotidiano de um professor e, a
partir desta experiênciapermite aos acadêmicos permanecer, falar e ouvir, com
linguagens e saberes distintos do seu meio.
Tardif (2002) destaca que os problemas e dificuldades encontradas na
prática do estágio supervisionado, em virtude de ser uma situação nova,
precisam ser debatidos, pois muitas vezes, os acadêmicos não sabem como
agir adequadamente. Desta forma, durante o estágio supervisionado ao serem
criados debates acerca das dificuldades, possibilitam que o acadêmico tenha
uma maior qualificação profissional. Segundo Werle (2010):
O estágio é uma atividade de “aprender a ser docente” e, para
isso, toda a base formativa e atividades desenvolvidas no decorrer da
formação inicial devem proporcionar, ao futuro professor, meios que
ele possa entender e refletir sobre a escola, o sistema de ensino e as
políticas educacionais (WERLE, 2010, p. 37).

Tendo em vista, o processo de realização do estágio supervisionado do
curso de Pedagogia/UFSM, este trabalho objetiva discutir sobre o planejamento
pedagógico e a organização dos tempos e espaços. Esses aspectos
elencados, constituem alguns dos principais desafios encontrados por uma
professora-estagiária durante o processo de desenvolvimento do estágio na
Educação Infantil, em uma instituição da rede pública do munícipio de Santa
Maria/RS.
O estágio supervisionado foi realizado com uma turma de 19crianças da
Pré-Escola nível A, com faixa etária de 4 a 5 anos de idade. Essa turma se
caracterizou por crianças comunicativa, carinhosa e ativa, sendo que, durante o
desenvolvimento do estágio a professora-estagiária teve que modificar sua
proposta

de

trabalho,

redimensionado

o

planejamento

a

partir

das

necessidades e especificidades que as crianças foram demonstrando. Deste
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modo, repensar as atividades contribuiu com o processo de construção de
significados das crianças em relação aos conhecimentos que estavam sendo
trabalhados em sala de aula.
Ao longo do desenvolvimento do estágio supervisionado contemplou-se
nas práticas pedagógicas as interações e as brincadeiras, eixos centrais, para
o trabalho na Educação Infantil, segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil (BRASIL, 2010). Desta maneira, foram proporcionadas
atividades envoltas de brincadeiras e jogos, por acreditar que através das
brincadeiras a criança satisfaz suas vontades, demonstra seus interesses e
realiza descobertas. Assim, a aprendizagem adquire significados, pois,
brincando, a criança reflete, (re)significa, (des)organiza, (re)constrói o mundo
ao seu redor.
A temática geradora do estágio foi escolhida através de observações
feitas edos interesses percebidos na turma, sendo intitulada “A criança e sua
relação com a natureza” tendo, como objetivo geral a compreensão desta
relação, refletindo e sensibilizando a criança sobre sua função e papel
desempenhado no meio ambiente. A escolhapor essa temáticaestá relacionada
com o modo como a criança se vê e se observa, se insere e interage com a
natureza, pois, muitas vezes, a criança não consegue se perceber parte
integrante da mesma.
Os desafios encontrados durante a realização do estágio supervisionado
não foram poucos, mas eram percebidos como uma forma de aprendizagem,
constituindo o processo de construção da docência da professora-estagiária.
Um dos primeiros desafios que surgiu, foi o processo de iniciar um
planejamento que contemplasse as necessidades da turma, conjuntamente
com uma proposição que recriasse algumas rotinas que vinham sendo
adotadas desde o início do ano letivo. Assim, outro ponto para reflexão, foi a
questão de pensar no espaço/tempo do brincar e na importância da
organização da sala de aula, e outros espaços da escola, para potencializar o
brincar das crianças.
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Deste modo, no próximo tópico será apresentada a metodologia deste
trabalho, a qual está pautada na análise reflexiva da prática docente. A seguir
serão abordadas reflexões sobre o planejamento pedagógico, dialogando-se a
partir de autores como Libâneo (1994), Osteto (200) e Vasconcelos (2000)
problematizando-se os desafios na construção de uma proposta a partir do
contexto de atuação docente, considerando a realidade das crianças. Na
sequência serão discutidos aspectos sobre os tempo e os espaços na
construção de rotinas da Educação Infantil, problematizando-se possibilidades
desenvolvidas durante a prática de estágio supervisionado, vinculando-se aos
estudos de Barbosa (2006), Oliveira (2009),Hoffmann (2007) entre outros
autores para que desta forma, o conhecimento se tornasse significativo.
METODOLOGIA
O desenvolvimento deste trabalho tem como intuito promover a
ampliação de sentidos e significados da prática docente através de uma análise
reflexiva. Desta forma, é através do ato de refletir sobre sua prática que o
docente desenvolve ainda melhor seu papel em sala de aula. A reflexão da
prática pedagógica precisa se fazer presente tanto quanto os demais saberes
necessários à prática educativa. A reflexão envolve também a exigência sobre
flexibilidade e mudança, pois dessa forma o educador estará fazendo uma
análise das atividades propostas em sala de aula e o desenvolvimento dos
seus alunos. Dentre todos os saberes necessários para a prática educativa “na
formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão
sobre a prática” (Freire, 1996, p. 18). Para o autor, a reflexão da prática
pedagógica não trata apenas das práticas realizadas, mas também dos
envolvidos nessa prática, educador e educandos.
A partir do ato reflexivo da sua prática, o docente é capacitado a pensar
sobre suas ações, confrontando o que julga acreditar ser correto, as
consequências que as mesmas produzem, buscando aportes teóricos, estudo e
formação continuada para qualificar sua atuação docente.
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O docente reflexivo, segundo Alarcão (2005), é um profissional que
necessita saber quais são as razões pelas quais atua, conscientizando-se do
papel que está a desempenhar na sociedade, pois ele pode ser construtor de
personalidades. A reflexão sobre a ação traz em si um saber modificado
daquele que nunca é refletido. O pensamento crítico sobre sua atuação, assim
exercido, leva o profissional à elaboração de novas estratégias de atuação,
ajustando-se, às novas situações que vão surgindo.
Pesquisar e refletir sobre a própria prática é essencial, pois transforma
os profissionais em pesquisadores, usando da sua pesquisa para resolver os
problemas cotidianos encontrados. Segundo Ponte (2002) são inúmeras as
razões pelas quais a pesquisa da própria prática docente pode ser importante:
contribui para o esclarecimento e resoluções dos problemas, além de,
proporcionar o desenvolvimento profissional dos respectivos atores. Em alguns
casos, a pesquisa contribui para o desenvolvimento da cultura profissional no
campo da prática e até mesmo para o conhecimento da sociedade em geral.
Diante dessas colocações, durante o desenvolvimento do estágio
supervisionado, para uma melhora significativa na qualidade do ensino, foi
necessário uma análise reflexiva sobre a prática docente desenvolvida em sala
de aula. Sendo assim, foi possívelatuar de forma reflexiva, dinâmica, capaz de
construir uma visão crítica sobre suas ações em sala de aula, desta forma,
cada vez mais o trabalho docente foi tornando-se qualificado.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
PLANEJAMENTO: O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO E REFLEXÃO DA
DOCÊNCIA
“Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os
homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo” (FREIRE,
1981, p. 79).
Durante a preparação e o desenvolvimento do estágio, uma das
questões mais desafiadoras foi construir um planejamento que contemplasse
as necessidades, as curiosidades e as expectativas da turma. Neste sentido,
1354

foram feitas observações em sala de aula, momentos nos quais a professoraestagiária inseriu-se no ambiente da turma, brincou e interagiu com as
crianças. Neste processo, pôde perceber as peculiaridades da turma, para
assim dar início aos seus planejamentos. Reconhecer essas características
peculiares da turma foi difícil e um primeiro momento, mesmo realizando
observações e estando inserida junto às crianças, não conseguia perceber
suas necessidades, pois elas pareciam estar “satisfeitas” com o trabalho que já
vinha sendo desenvolvido pela professora regente.
Ao longo do processo de registro e reflexão sobre as observações,
percebeu-se, então, uma peculiaridade das crianças, vinculada ao seu contexto
social e cultural: a maioria delas eram filhos de catadores de lixo. Então,
buscou-se reconhecer possibilidades de um trabalho pedagógico partindo
desta realidade. Observando atentamente o cotidiano da instituição, percebeuse que não havia um trabalho pedagógico na escola que envolvesse a
natureza, reciclagem, meio ambiente, entre outros aspectos. Desta forma,
sentiu-se, por parte da professora estagiária, a necessidade do envolvimento
das crianças com a natureza, afinal todos fazem parte da mesma, e esta
precisamos “entender”, cuidar e preservá-la.A partir dessa percepção, o tema
gerador do estágio se constitui por “a criança e a sua relação com a natureza”,
constituindo temática abrangente que possibilitou um trabalho diversificado
com as crianças.
Esse processo de reconhecer possíveis temáticas significativas para a
criança é importante, pois a professora-estagiária precisava planejar atividades
que contribuíssem com o desenvolvimento das mesmas. Para Libâneo (1994,
p. 221) “planejamento é um momento de racionalização, organização e
coordenaçãoda ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática
do contexto escolar”.
Aos poucos o planejamento da professora-estagiária foi tomando forma,
(re)significando o ambiente escolar e auxiliando nas aprendizagens das
crianças. Para Vasconcelos (2000):
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O
planejamento
enquanto
construção-transformação
de
representação é uma mediação teórica metodológica para ação, que
em função de tal mediação passa a ser consciente e intencional. Tem
por finalidade procurar fazer algo vir à tona, fazer acontecer,
concretizar, e para isto é necessário estabelecer as condições
objetivas e subjetivas prevendo o desenvolvimento da ação no tempo
(VASCONCELOS, 2000, p. 79).

Desta forma, o planejamento é indispensável em qualquer etapa de
ensino, pois através do mesmo o professor consegue detalhar suas ideias e
traçar uma linha lógica para que o ensino/aprendizagem se consolide.Para
Ostetto (2000), o planejamento é o que orienta o trabalho do professor, o
mesmo deve ser assumido no cotidiano como um processo de reflexão, pois
nele estarão todas as ações e situações do educador no cotidiano do seu
trabalho pedagógico.
O planejamento pedagógico é um posicionamento crítico do professor
diante de seu trabalho docente. Ele não pode seguir um modelo fixo, pois a sua
elaboração vai depender dos princípios que regem o trabalho do docente.
Planejando o professor exercita a sua capacidade de perceber as
necessidades da sua turma, localizando os problemas existentes e indo em
busca das suas causas (OSTETTO, 2000). Porém, deve-se ressaltar a
importância do planejamento serflexível, pois o professor deve ter consciência
que alguns imprevistos podem ocorrer, consequentemente terá que modificar
seu planejamento para atender às necessidades da turma.
Durante o desenvolvimento do estágio a professora-estagiária deparouse com vários imprevistos que a fizeram redimensionar o que havia planejado.
Às vezes, determinadas atividades pensadas e planejadas pelo professor
podem

parecer

ótimas

possibilidades,

porém

essas

propostas

são

reconhecidas de diferentes maneiras pelas crianças, exigindo que o professor
tenha flexibilidade, bem como, um olhar atento e reflexivo para rever a sua
atuação e mediação junto à turma.
Desta forma, entende-se que cabe ao professor planejar de forma
coerente com as necessidades e especificidades observadas na turma e ir
redimensionando o seu planejamento conforme a construção da prática
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cotidiana com as crianças, suas contribuições, movimentos, interações e outras
demandas que vão se apresentando ao longo do processo.
O TEMPO DA EDUCAÇÃO INFANTIL: RECONSTRUINDO AS ROTINAS
Através do processo de reflexão sobre as observações realizadas,
percebeu-se que a turma mantinha uma rotina diária fixa, a qual dificilmente se
modificava. Dentro do ambiente escolar, às vezes, a rotina pode se tornar vazia
de significado, pois muitas ações acabam sendo realizadas de modo
automático, sempre na mesma sequência e ordenamento, sem que se
possibilite a construção de novos sentidos sobre as mesmas. A rotina que a
turma mantinha se organizava em momentos de acolhimento, oração, hora do
brincar, lanche, higiene, atividade pedagógica e, ao final da tarde, pracinha ou
pátio. As crianças pareciam cansadas dessa rotina e, muitas vezes, já no
primeiro momento,observava-se que era difícil fazer com que os alunos
ficassem concentrados para realiza a oração, demonstrando que essas ações
não estavam sendo significativas.
Compreende-se que alguns momentos específicos como a hora do
lanche e a higiene envolvem um horário mais fixo, pois são ações que abarcam
a organização da instituição e não somente da professora. No entanto, os
outros momentos podem ser modificados conforme a necessidade da turma,
até mesmo para que as crianças se sintam motivadas a irem à escola. Brincar,
interagir e realizar as atividades propostas pelo professor em momentos e
lugares diversificados e em lugares diferentes fazem a diferença quanto ao
envolvimento da turma, pois eles se envolvem mais nas atividades quando
podem sair da sala de aula para irem para outros lugares explorar diferentes
possibilidades.
Observa-se que as rotinas estabelecidas, anteriormente, na turma
serviam como forma da professora regente manter a organização e a disciplina.
Segundo Zabalza (1998):
As rotinas desempenham um papel importante no momento de definir
o contexto no qual as crianças se movimentam e agem. As rotinas
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atuam como as organizadoras estruturais da experiências do dia a
dia, pois estabelecem a estrutura e possibilitam o domínio do
processo a ser seguido (ZABALZA, 1998, p. 52)

Contudo, para Barbosa (2006, p. 201) “devem fazem parte da rotina
todas as atividades recorrentes ou na vida cotidiana coletiva, mas, nem por
isso, precisam ser repetitivas”.Neste sentido, buscou-se reconstruir a rotina
para uma melhor significação do cotidiano vivenciado pelas crianças, em que
elas pudessem se sentirem envolvidas nas propostas realizadas. Neste
processo, pode-se perceber resistências por parte de algumas das crianças,
pois estavam acostumadas a fazer as atividades em uma mesma sequência
temporal. As resistências estavam centradas no modo como a rotina foi aos
poucos sendo rompida, por exemplo, antes de iniciar estágio supervisionado,
no início das aulas as crianças estavam acostumadas a sentarem em rodinha
para fazer a oração. Desta forma, mesmo depois da professora estagiária
modificar esse momento com dinâmicas diferenciadas, alguns alunos
questionavam porque não era feito a oração, muitas vezes, ainda, se
organizavam para que tal atividade fosse realizada.
Pode-se ressaltar que, as rotinas devem ser modificadas para que os
alunos possam explorar ambientes, brincadeiras e atividades diversificadas a
fim de que os processos de aprendizagem sejam potencializados pela
curiosidade, exploração e interações das crianças entre si, com o espaço e
com diferentes elementos. Para Oliveira (2009), estabelecer uma sequência
básica de atividades é necessária para orientar a criança na sua organização
espaço-tempo, porém o acontecer de coisas novas, é fundamental para a
ampliação das experiências das mesmas.
Desta forma, as variadas atividades realizadas durante as aulas devem
proporcionar contato direto com as descobertas e experiências para que as
crianças possam descobrir, explorar e sentir o que as rodeiam, mesmo quando
há resistência inicial por parte das crianças.
O ESPAÇO DA EDUCAÇÃO INFANTIL: POTENCIALIZANDO O BRINCAR
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Balanço, pega-pega, esconde-esconde, amarelinha, casinha, carrinho,
futebol, entre outras brincadeiras, fazem parte do cotidiano das crianças. O
brincar é a linguagem da criança e é imprescindível para o seu
desenvolvimento pleno, pois através do brincar as crianças se expressam e
reconstroem o mundo ao seu redor (BORBA, 2008). Durante o processo de
desenvolvimento do estágio pode-se observar as mais variadas formas de
expressão dos alunos, os quais se manifestavam muitas vezes, recriando o
modo como a professora-estagiária organizava suas aulas.
Segundo Hoffmann (2007) a organização e construção do espaço/tempo
do brincar para o desenvolvimento das brincadeiras é essencial para as
crianças, sendo construído e descontruído conforme as necessidades delas.
Desta forma, a professora-estagiária estava sempre modificando o espaço para
que fossem criadas novas possibilidades para as brincadeiras das crianças.
Desta forma, entende-se que a função do espaço não remete às
estruturas materiais, mas um lugar que se pode e deve ser explorado de
diferentes maneiras. Assim, acredita-se que o espaço não é neutro ele sempre
educa. Entretanto pode-se perceber quanto o espaço pode ser importante na
aprendizagem das crianças e sua contribuição positiva para seus movimentos
em sala de aula.Horn (2004) conceitua o espaço entendido sob uma
perspectiva definida em diferentes “dimensões”: a física, a funcional, a temporal
e a relacional, legitimando-se como um elemento curricular. Um espaço, sem
nenhum atrativo, não contribui nem proporciona experiências, por isso ele
precisa ser organizado para que a aprendizagem aconteça.
É preciso garantir que a criança possa se expressar através de múltiplas
linguagens, oportunizando a ela realização/construção das suas próprias
brincadeiras, estimulando assim, o uso da criatividade e da imaginação. Sendo
assim, é necessário garantir que ela aprenda a explorar o mundo de forma
lúdica e isso requer as mais diversas explorações dos contextos. Pode-se
ressaltar que a brincadeira é a forma encontrada pelas crianças para se
expressarem, já que as suas linguagens são construídas através das mesmas
e de suas interações com os pares. Barbosa (2006) descreve:
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O espaço físico é o lugar do desenvolvimento de múltiplas
habilidades e sensações e, a partir da sua riqueza e diversidade, ele
desafia permanentemente aqueles que o ocupam. Esse desafio
constrói-se pelos símbolos e pelas linguagens que o transformam e o
recriam continuamente (BARBOSA, 2006, p. 120).

Diante

dessas

colocações

percebe-se

que

a

organização

do

espaço/tempo em sala de aula são elementos fundamentais para o
desenvolvimento da aprendizagem das crianças. Ao longo do estágio
supervisionado modificou-se, várias vezes, os espaços cotidianos (dentro e
fora da sala de aula) possibilitando diferentes contextos para as brincadeiras
das crianças. Assim, objetos foram colocados ou retirados, novos lugares
foram explorados, espaços/cantinhos foram demarcados, castelos e casinhas
de tnt e de papelão foram construídos, dentre outros.
Dessa forma, as crianças podiam explorar e se divertir de variadas
maneiras. Meninos e meninas brincavam juntos de casinha, carrinho, boneca e
futebol, havia sempre um incentivo para que eles compartilhassem as suas
brincadeiras, pois, assim, havia um envolvimento maior das crianças.As
Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação Infantil (BRASIL, 2010), no
artigo 9º, traz como eixos norteadores das práticas pedagógicas devem ser as
interações e as brincadeiras, indicando que não se pode pensar no brincar sem
interações. Assim, a principal atividade do dia-dia da criança é o brincar. Nas
interações e brincadeiras acontecem como processo dinâmico, indissociável, o
interagir e brincar são linguagem natural das infâncias.
Neste sentido, pôde-se observar no ambiente escolar, a brincadeira
sendo realizada como uma atividade livre e espontânea da criança, na qual o
professor tem um papel de mediador e organizador destes espaços, a fim de
que possam explorar esse momento de forma prazerosa, estimulando a suas
descobertas e aprendizagens.
Brincar sempre no mesmo lugar, com os mesmo objetos e brinquedos
desestimulam a brincadeira, sobre isso percebe-se a necessidade de explorar
outros ambientes que não seja apenas a sala de aula. Para Oliveira (2009)
dependendo da forma como o ambiente for organizado, a criança pode
encontrar

atividades

desafiadoras,

como

também

pode

se

tornar
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desestimulante, onde a mesma não vai ter possibilidade diferentes para
interagir e brincar.
A necessidade de proporcionar o brincar e as variadas experiências
também são enfatizadas no Referencial Curricular Nacional para Educação
Infantil (1998)
A qualidade das experiências oferecidas que podem contribuir para o
exercício da cidadania, respeitando-se as especificidades afetivas,
emocionais, sociais e cognitivas das crianças de zero a seis anos,
devem estar embasadas nos seguintes princípios: O respeito à
dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas suas
diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas,
religiosas, etc.; O direito das crianças a brincar, como forma particular
de expressão, pensamento, interação e comunicação infantil
(BRASIL, 1998, p. 13).

Portanto, ressalta-se a importância do brincar para o desenvolvimento
da criança e o papel do professor em proporcionar estes momentos em
variados contextos para que os alunos possam desfrutar do lúdico da melhor
maneira possível. O brincar está repleto de fantasia, momentos em que uma
criança tem oportunidade de se conhecer e de conhecer seus colegas. A
ludicidade exerce influência positiva em todas as fases do desenvolvimento
infantil. A brincadeira para uma criança é sem dúvida uma necessidade
importante, tanto quanto comer, vestir-se e receber carinho de sua família, pois
faz parte da essência da infância, e deve ser uma ação prazerosa,
principalmente no âmbito escolar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo do desenvolvimento do estágio supervisionado, desafios vão
surgindo e necessitam serem vistos como parte da aprendizagem. Os mesmos
devem ser debatidos e refletidos para, em conjunto, serem solucionados ou ao
menos problematizados. O diálogo envolvendo a professora-estagiária, a
orientadora de estágio e a professora regente da turma, bem como, o estudo,
aprofundamento e reflexão teórico-prático, tiveram um papel fundamental para
que os desafios encontrados fossem superados. Nóvoa (1991) ressalta a
importância da troca e da partilha de saberes entre professores, pois isso pode
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consolidar espaços de formação mútua, nos quais cada professor desempenha
o papel de formador e de formado.
Essa troca de conhecimentos foi essencial para o processo de
aprendizagem da professora-estagiária, viabilizando, aos poucos, a construção
da prática docente na Educação Infantil, tornando as aprendizagens mais
significativas. Nadal (2004) destaca a importância do auxílio de outros
professores durante a formação inicial, pois inúmeros saberes são produzidos
a todo instante, os quais se tornam indispensáveis neste processo.
No decorrer do estágio buscou-se dialogar com as crianças sobre as
dificuldades que cada um, tanto as crianças, como professora-estagiária,
estavam encontrando. Através dos diálogos ficava perceptível as demandas da
turma, assim era possível que a professora-estagiária adequasse ainda mais o
trabalho que vinha sendo feito.
Com o passar do tempo, a professora-estagiária aprendeu ser mais
flexível e mais atenciosa com a turma, pois sentia-se cada vez mais envolvida
com as crianças.Desta forma, acredita-se que a professora-estagiária
contribuiu para o desenvolvimento das crianças a medida que os estimulava a
manifestarem suas opiniões, favorecendo a busca do conhecimento de forma
crítica, com base nos contextos em que as crianças estavam inseridas.
Desta forma, para ser professora da Educação Infantil é necessário
reconhecer a estreita ligação entre o cuidar e o educar, pois os mesmos são
elementos indissociáveis. Não é possível um professor que apenas cuide ou
que apenas eduque as crianças pequenas, educar e cuidar implicam
proporcionar situações de aprendizagens e desenvolvimento integral das
crianças. Planejar, pensar na rotina, organizar o tempo/espaço das
brincadeiras, às vezes, se tornam desafiadores, principalmente, quando se
trata de se inserir em um contexto, a partir de um trabalho que já vem sendo
feito há algum tempo por outra professora.
O processo de formação durante o curso de Pedagogia tem um papel
relevante para que esse processo de reflexão seja consolidado, pois é nesse
momento que o perfil profissional do professor está sendo construído. Embora
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a professora- estagiária fique um pequeno período com os alunos, a mesma
pode trazer inúmeras contribuições importantes para aquele contexto.
Deste

modo,

durante

o

processo

de

ensino/aprendizagem

é

indispensável para a formação de professores a reflexão sobre a sua prática
pedagógica, a fim de torná-la um instrumento cotidiano, pois dessa maneira o
professor levará em consideração os diferentes contextos e necessidades que
seus alunos necessitam e também aprimorar as metodologias utilizadas em
sua prática pedagógica. Para que haja um saber, é necessário que haja um
desenvolvimento de ações conjuntas entre universidade, formador, formado e
escola, pois assim teremos profissionais mais capacitados e preparados para
desenvolver o ensino/aprendizagem com os alunos no âmbito escolar.
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OFICINAS DE ESTUDO: UM PONTO DE ENCONTRO ENTRE PIAGET,
VIGOSTSKI, ROGERS, AUSUBEL, GARNER, MORIN E FREIRE
Fábio Cantergiani Ribeiro Mendes1
Eixo 3 – Formação de Professores
RESUMO
O cenário de transformações constantes e fluidez que caracteriza o século XXI requer uma
educação que leve os alunos à atividade, para desenvolvimento de suas habilidades e
autonomia. No plano teórico, observando as contribuições de diversas concepções
educacionais, é aceito que tal mudança se faz necessária. Um caminho buscado são as
metodologias de aprendizagem ativa, já validadas empiricamente como superiores às aulas
expositivas. Uma dessas metodologias, as Oficinas de Estudo, foi alvo de um estudo recente
(2015) realizado na cidade de São Paulo com 1.102 alunos da rede pública estadual, vindo a
constatar sua aceitação massiva da parte dos alunos. Tal didática procura instruir os alunos
sobre como estudar a partir de um método de estudo intuitivo, utilizando conteúdos
programáticos específicos para esse fim e sendo aplicável em todas as disciplinas. O presente
artigo investiga de que forma as Oficinas de Estudo se relacionam com as contribuições de
diversos teóricos consagrados e seus conceitos-chave: o construtivismo de Piaget, o educador
como mediador em Vigostski e como facilitador em Rogers, a aprendizagem significativa em
Ausubel, a teoria das inteligências múltiplas de Gardner, o conceito de complexidade de Morin
e, finalmente, a concepção de educação problematizadora de Freire. Busca-se, com isso,
compreender o que motivou os resultados altamente positivos do estudo citado. O resultado
alcançado é que, em sua simplicidade, as Oficinas estão em sintonia com tais concepções
pedagógicas por levar os alunos à atividade nas ocasiões de aprendizagem e os professores a
uma postura mais colaborativa e próxima aos alunos, seja do ponto físico, cognitivo ou
emocional.
Palavras-chave: Didática. Autonomia. Aprendizagem ativa. Oficinas de Estudo.

INTRODUÇÃO
As transformações e fluidez do século XXI requer que as instituições de
ensino desenvolvam práticas que levem os estudantes ao desenvolvimento de
habilidades. Seguindo nessa mesma direção, o debate sobre como envolver os
alunos em aulas mais dinâmicas, eficientes e afastadas da tradicional
exposição do conteúdo está bastante vivo. Discute-se como poderia ser
estabelecida uma relação professor-aluno menos unidirecional e autoritária,
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realizando, na prática, uma educação que forme pessoas inseridas e atuantes
no cenário atual.
O presente artigo pretende justificar a adequação de Oficinas de Estudo
(MENDES, 2012) como uma didática capaz de fazer justiça prima facie nos
termos de teóricos da educação já consagrados, defendendo sua implantação
nas escolas brasileiras.
REFERENCIAL TEÓRICO
É importante notar que, no plano teórico, não parece haver divergência
quanto a necessidade do professor modificar suas práticas, atuando seja como
o mediador em VIGOSTSKI(2011), seja como facilitador em ROGERS (1975),
respeitando a capacidade e estágio cognitivo do aluno descrita por PIAGET
(1998), as particularidades de seu tipo de inteligência defendida GARDNER
(1999ª), com o intuito de atingir aprendizagem significativa tal como definida
por Ausubel (MOREIRA, 1982) e voltada à complexidade (MORIN, 1999), para
que possa atuar como uma pessoa autônoma e consciente, livre, como
preconiza FREIRE (2005 e2010). A questão que se coloca é, na verdade,
prática: como podemos, de fato, no dia a dia das escolas, proporcionar uma
educação que atinja os objetivos teóricos elencados?
A resposta a tal questão prática tem sido buscada por meio de
metodologias de ensino que levem os alunos a assumirem um papel mais ativo
dentro de sala de aula: as Metodologias de Aprendizagem Ativa (MAA) definida
por FREEMAN como aquela que “envolve os alunos no processo de
aprendizado por atividades e/ou discussões em sala de aula, em oposição a
escutar passivamente a um especialista”. (2014, p. 8413).. Em suas diversas
modalidades, tem se destacado a sala de aula invertida, o blended learning, a
aprendizagem baseada em problemas e em projetos, com a constatação já
conclusiva de que, independente da modalidade, elas são mais eficientes do
que as aulas expositivas (Ibidem, 2014). Ao levarem os alunos à atividade e
problematização, reorganizam o espaço de sala de aula e a relação professor1366

aluno, abrindo espaço para que os objetivos teóricos supracitados sejam
atingidos.
Dentre as alternativas disponíveis de MAAs, uma se mostra viável a ser
inserida imediatamente nas escolas de nível básico no Brasil: as Oficinas de
Estudo (MENDES, 2012). Em estudo realizado em 2015 com 1.102 alunos de
10 escolas da rede pública estadual na cidade de São Paulo, constatou-se que
a receptividade de alunos acostumados a aulas tradicionais a didática de
Oficinas de Estudo foi massiva (99,4% de aprovação e apenas 0,6% de
rejeição) e que sua replicação entre docentes pode ser feita em curtíssimo
prazo (MENDES, 2016).
A seção seguinte apresentará em linhas gerais a prática das Oficinas de
Estudo. A terceira seção, por sua vez, trará o conceito chave de cada um dos
teóricos já citados para relacioná-los com essa didática.
METODOLOGIA
O presente artigo utilizou como referência para definição de MAAs o
artigo de FREEMAN (2014) que traz resultados de uma metanálise de mais de
225 publicações comparando a eficácia de MMAs versus aulas expositivas
tradicionais, validando empiricamente a superioridade das primeiras. Em
seguida, considerou a descrição das Oficinas de Estudo (MENDES, 2012),
enquadrando-as como MAA, para então sustentar de forma complementar os
resultados expressivos de sua aplicação com um estudo realizado com 1.102
alunos distribuídos em 10 escolas de perfis diversos da rede pública da cidade
de São Paulo/SP (MENDES, 2015). Finalmente, realizou uma revisão
bibliográfica dos teóricos da educação supracitados no Referencial Teórico,
com foco na definição de seus conceitos centrais e sua relação com a
aplicação da Oficinas de Estudo.
RESULTADOS
Oficinas de Estudo
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As Oficinas de Estudos consistem, basicamente, em uma prática de
instrução de alunos sobre metodologia de estudo realizada no espaço da sala
de aula, enquadrando-se como uma Metodologia de Aprendizagem Ativa.
Foram desenvolvidas com base na demanda comum de alunos da Educação
Básica que afirmam terem dificuldade estudarem por conta própria. As
primeiras aplicações ocorreram no final de 2006.
As Oficinas de Estudo podem ser aplicadas utilizando materiais de
conteúdos programáticos das disciplinas tradicionais, tais como presentes nos
livros didáticos. Não possuem requisitos de infraestrutura estranhos ao
presente nas escolas tradicionais e podem ser realizadas, com boa efetividade,
em turmas de até 40 alunos. Um requisito dos seus requisitos fundamentais é a
movimentação constante do professor para atendimento individual dos alunos,
sendo por vezes necessário mover as carteiras de alguns alunos antes do
início da aplicação. Os alunos devem possuir um local de apoio para o material
e algo para escrever, nada mais.
O funcionamento das Oficinas de Estudo se dá pela instrução de tarefas
muito simples de um método de estudo intuitivo, composto de 4 etapas: i)
leitura panorâmica; ii) marcação e sublinha; iii) anotações; iv) exercícios. O
professor, após distribuir ou indicar o material que será estudado, orienta os
alunos em cada uma das etapas citadas, seguindo a estrutura e apresentada
abaixo:
Tabela 1 – Etapas de uma Oficina de Estudo
TEMPO
ETAPA
1. Leitura
Panorâmica

OBSERVAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO

(aprox.)
1-2
minutos

- Explicar: é só para “ficar com uma ideia geral”;
- “ler o início e final de cada parágrafo”
- Tempo controlado, na primeira ocasião
- Prof. circula para induzir alunos à atividade

2.1.
Marcar
(trechos)

15 – 20
minutos
(não

- “Ler com calma, marcando com um colchetes
na margem os trechos (linhas) mais importantes. “
- Prof. circula para induzir alunos à atividade
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controlado)

- Fazer um desenho no quadro ilustrando como
os trechos são marcados
- Pedir para levantar a mão quando acabar e,
então, orientar a sublinha

2.2.

-“Voltar aos trechos marcados e sublinhar

5 minutos

Sublinhar

(não

(palavras-

algumas palavras-chave”

controlado)

- Prof. circula para induzir alunos à atividade

chave)

- Fazer um desenho no quadro ilustrando como
as palavras devem ser sublinhadas.
- Pedir para levantar a mão quando acabar.
Então, orientar as anotações

3.

10-15

Anotações

minutos

(esquemas

(não

, resumos, mapas

controlado)

mentais,
de

linhas

-“Fazer anotações livres com base no que foi marcado
e sublinhado”
- Prof. Circula pela sala.para induzir à atividade
- Explicar fazendo um desenho no quadro que
ilustra um esquema

tempo,

- Pedir para levantar a mão quando acabar.

desenhos, etc)

Então, pedir um desenho simples sobre o que mais
chamou a atenção ou que formulem perguntas “como
se fossem o professor tomando a matéria da turma”

4.
Exercícios
(dinâmicas

Variável

- Utilizar perguntas prontas, perguntas dos
alunos, troca de anotações, elaborações indiv./coletiva
ou qualquer outra dinâmica.

variadas)

- Deixar que os alunos respondam, debatam, se
manifestem,

sendo

a

intervenção

expositiva

do

professor um instrumento utilizado em último caso.
Fonte: (MENDES, 2012, pp. 175-90)

Durante a Oficina, o professor orienta individualmente os alunos sobre
como proceder na realização das tarefas, circulando entre as carteiras. Isso
induz os alunos a cumprirem as orientações e cria um clima colaborativo: o
professor não pede silencio e que o escutem; ele se aproxima e oferece ajuda.
Após alguns minutos, mesmo em uma sala agitada, essa postura do professor
permite alcançar um ambiente de silêncio e concentração. O auxílio prestado
se restringe a como realizar as etapas, sem tratar do conteúdo do material
utilizado. Apenas após a realização da 4ª etapa, Exercícios (que engloba
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dinâmicas

e

debates),

o

professor

realiza

intervenções

expositivas

pontuais sobre o conteúdo, dando preferência às manifestações dos alunos.
É importante notar que, apesar do professor induzir a realização das
etapas com orientações precisas, todo o trabalho é realizado pelos alunos.
Cada um, em seu ritmo, de acordo com a leitura que faz do texto, marca,
sublinha e constrói suas anotações. Como as etapas uma bastante simples, os
alunos notam que seu progridem. Ao chegarem na 3ª e 4ª etapas, já notam que
avançaram no aprendizado do conteúdo sem que o professor lhes tenha dito
uma palavra sequer a respeito do assunto. Sentem-se, dessa forma,
habilitados a responder a perguntas e a trocarem informações com os colegas,
mesmo que cada um tenha trabalhado individualmente em seu material. Então,
o trabalho coletivo se potencializa, pois todos os presentes acabam possuindo,
diante de si, uma construção própria sua sobre o conteúdo.
A atmosfera final dessa aula, na qual os alunos avançaram no conteúdo
com orientações restritas a como fazer o estudo

individual, é de

reconhecimento da capacidade de aprendizado dos alunos. Certamente, assim
como em qualquer outra situação de aprendizagem coletiva, o domínio de cada
aluno sobre o conteúdo específico trabalhado varia. Contudo, como todos os
alunos trabalharam, com raríssimas exceções – o envolvimento nas oficinas é
de 97% dos alunos em média conforme constata no estudo supracitado
(MENDES, 2015) – todos acabam tendo “algo a dizer” sobre o assunto
estudado. Dessa maneira, a atmosfera da sala de aula ganha ares de um
ambiente vivo de aprendizagem com alta potencialidade de desenvolvimento,
individual e coletivo. As Oficinas de Estudo mostram aos alunos que, apesar de
suas diferenças, das mais diversas ordens, todos podem aprender e contribuir
em um debate sobre o conteúdo.
A descrição das Oficinas de Estudo apresentada nesta seção, e
sustentada pelos dados colhidos, leva à questão sobre por que motivo, mesmo
sendo uma prática simples, tal didática consegue levar alunos da agitação à
concentração, da desmotivação ao interesse. Como se verá, ocorre que as
Oficinas acabam por colocar em contato, na prática, concepções de
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educadores já celebrados, mas que geralmente não chegam às salas de aula
tradicionais.

Teóricos da educação
Há uma verdadeira riqueza de concepções e conceitos capazes de
contribuir no processo pedagógico. A maior dificuldade, no entanto, é
transformar tais belas e instigantes concepções em uma prática efetiva e
acessível às nossas escolas. Na presente seção, pretende-se apresentar em
linhas gerais como os conceitos nucleares diversos educadores se encontram
presentes nas Oficinas de Estudo. Essa será uma maneira de entender por que
essa prática alcança bons resultados e, então, pode enriquecer o dia a dia
escolar.
Como introdução ao complexo diálogo pretendido, vale notar qual é
o principal traço das Oficinas de Estudo, o que lhe é mais característico: o fato
do professor conseguir orientar um grupo de alunos a, eles próprios,
progredirem no entendimento de um conteúdo por conta própria. Em função
dessa característica fundamental, seguem-se outras e um progresso resultante.
Sobre esse progresso: i) é coletivo, porque todos avançam; ii) personalizado,
porque cada aluno naturalmente progride de acordo com suas peculiaridades
próprias; iii) respeita a individualidade dos alunos; iv) permite, então, que o
grupo se reconheça como capaz de avançar no conhecimento de assuntos
através do uso das potencialidades e bagagens individuais; v) ele leva os
alunos a tomarem consciência de suas identidades e capacidades. Tendo
ressaltados esses pontos, passa-se a identificação de como as concepções
dos teóricos citados se materializam nas Oficinas de Estudo.
a) Carl Rogers
Rogers destaca a existência de dois tipos de aprendizagem. A primeira
meramente guarda na memória certos itens, não envolve sentimentos ou
significados pessoais e não tem a mínima relevância para pessoa (ROGERS,
1975). Trata-se, portanto, do ensino tradicional voltado à memorização e
repetição. O segundo ROGERS (1975), ao lado da aprendizagem que visa a
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mera memorização, há a aprendizagem significativa ou experiencial, na qual há
um envolvimento pessoal, é auto-iniciada e avaliada pelo educando, sendo o
professor um mero facilitador para que o aluno use sua liberdade para
aprender os conteúdos. Pois é exatamente isso que ocorre nas Oficinas de
Estudo: O professor não trata do conteúdo, mas os orienta os alunos a
aprenderem por conta própria, que se envolvem pessoalmente com a tarefa
solicitada. Os trechos destacados com colchetes e as palavras sublinhadas (2ª
etapa), por exemplo, são decididos pelo aluno com base no que lhe chama a
atenção; nas anotações (3ª etapa) ele cria um registro próprio sobre o
conteúdo. Além disso, o foco das Oficinas de Estudo é levar os alunos à
capacidade de auto-avaliar o trabalho cognitivo que realizam. Quanto a serem
auto-iniciadas, deve-se esclarecer que a aprendizagem significativa ou
experiencial

é

auto-iniciada no

sentido do

senso

da

descoberta,

da

compreensão vir de dentro (Ibidem), ou seja, ocorre quando o professor não
apresenta o conteúdo pronto a ser compreendido ou memorizado. Tal
aprendizagem ocorre mesmo quando o primeiro impulso ou estímulo vem de
fora (Ibidem) pelo trabalho do professor facilitador.
Em seu livro voltado à psicoterapia, Rogers fala em "Facilitação para a
liberdade interior" (Idem, 1967), o que pode ser transposto, como ele mesmo o
faz, para a Educação.

O professor-facilitador deve assumir uma postura

afetuosa e compreensiva Para isso, sua postura precisa ser positiva, afetuosa
e de aceitação em relação ao estágio do aluno, em uma relação nãopossessiva e de compreensão empática. Então, consegue comunicar ao aluno
que está percebendo e compreendendo suas vivências, ensinando-o a ser
livre. As Oficinas de Estudo oportunizam tal postura do professor, pois esse se
centra

em

ensinar

os

alunos

a

avançarem

sozinhos,

apresentando

instrumentos de trabalho – as etapas do método de estudo – sem fazer
nenhuma exposição sobre o conteúdo. Além disso, as Oficinas aproximam
fisicamente e afetivamente o professor do aluno ao exigir a movimentação
constante e atendimento pessoal das dificuldades.
1372

b) Lev Vigotski
Segundo Vigotski, há uma série de atividades que podem ser realizadas
pelas crianças segundo seu grau de desenvolvimento real, mas, além dessas,
há uma gama ainda maior de atividades que serão capazes de realizar se
estiverem inseridas em um contexto de interação com outras pessoas. Tal
interação pode ser estimulada pelo convívio social ou pela orientação do
professor Trata-se do conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP),
que é a distância entre o desenvolvimento real e potencial (quando em contato
com outras pessoas) (VIGOTSKI, 2011). Assim, o professor atua como um
mediador que leva o aluno na direção de seu desenvolvimento potencial pela
apresentação de instrumentos que se convertem em signos. É dessa forma
que se internaliza de novos saberes pela imitação e interação social.
As Oficinas de Estudo permite que o professor atue como um mediador,
segundo a concepção de VIGOTSKI (2011), ao instruir os alunos sobre como
estudar. Dito em outras palavras, os alunos costumam aprender por conta
própria segundo seu desenvolvimento real (constatado pelas atividades que
executa individualmente) e, nas Oficinas, o professor apresenta instrumentos
que levam o aluno a aumentar seu potencial de desenvolvimento a respeito de
um conhecimento específico: o de como aprender sozinho. O aluno internaliza
o conhecimento sobre como aprender sobre um conteúdo específico, seja qual
for, ou seja, sobre como avançar em sua Zona de Desenvolvimento Proximal
por conta própria.
É importante notar que o professor, ao orientar Oficinas de Estudo, atua
como um mediador – segundo Vigotski – quanto ao conhecimento sobre como
estudar e como um facilitador – segundo Rogers – em relação ao conteúdo
específico trabalhado. No mesmo movimento, ao aprender a aprender, o aluno
internaliza como ele pode, por si mesmo, fazer um papel de mediador em
relação a outros conteúdos programáticos e, ao mesmo tempo, vai aprendendo
a ser livre (ROGERS, 1975). Desenvolve sua autonomia no campo do
aprendizado.
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c) Jean Piaget
Os experimentos realizados por Piaget, levaram-no à constatação de
que a tese apriorística e empirista sobre a origem das estruturas cognitivas são
incompletas, devendo-se adotar o construtivismo. Segundo BECKER (1997), o
construtivismo é a hipótese de que as estruturas do conhecimento e da
aprendizagem são construídas pelo sujeito atraés sua ação sobre o meio físico
e social, por uma interação sujeito-meio. A contribuição de Piaget, portanto,
centra-se propriamente na infância e como se forma o pensamento na criança
e sobre como se desenvolve a atividade intelectual e moral para que seja
autônoma. O educador que aceita o construtivismo deve respeitar os diversos
estágios de desenvolvimento da criança e, em função disso, e sua lógica
própria de pensar, pois as estruturas da inteligência são elaboradas de forma
gradativa pela própria necessidade lógica (ARANHA, 1997). Deve-se
proporcionar condições para que a criança aprenda, para que construa seu
conhecimento a partir do seu estágio de desenvolvimento e dos materiais
disponíveis, o que leva a questão da diversidade. Por outro lado, o próprio
Piaget esclarece que "quanto à relação funcional, a criança é idêntica ao adulto
cuja ação é regida pela lei do interesse ou da necessidade, só poderá ter seu
pleno rendimento se se fizer um apelo aos móveis autônomos dessa atividade"
(PIAGET, 1998, p. 156). Ou seja, antes de ser autônomo, a criança precisa ser
leva à atividade pelo aluno para ter pleno rendimento.
As Oficinas de Estudo acabam proporcionando um ambiente de
aprendizagem propício para que cada aluno desenvolva tarefas orientadas por
um terceiro, o professor, mas que possam, ao mesmo tempo, avançar nas
etapas segundo sua lógica e capacidade cognitiva.

Cada aluno tem a

oportunidade de interagir de forma pessoal e personalizada com o material que
estuda, estabelecendo as relações que lhe parecerem as mais adequadas e
delas fazendo registros. Garante-se, portanto, que cada aluno tenha avançado
na compreensão do conteúdo, mesmo que em pontos, sentidos e mesmo
lógicas diferentes. Há espaço para a diversidade e construção própria, com a
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possibilidade do professor intervir, auxiliar e apoiar os alunos individualmente.
O resultado é um trabalho coletivo e, mesmo assim, personalizado pelos
próprios alunos na medida em que são ativos na execução das etapas
orientadas.
d) David Ausubel
As Oficinas de Estudo permitem que cada aluno leia, releia, pense,
repense, marque, sublinhe e anote sobre o conteúdo considerando a questão
“será que isso é o mais importante?”. Dessa forma, vasculham seus próprios
conhecimentos e identificam o que estão prontos para aprender sobre o
conteúdo novo. Assim, o aluno usa sua bagagem de experiências para ancorar
novos conceitos a sua estrutura cognitiva, como preconiza Ausubel para atingir
a aprendizagem significativa (MOREIRA, 1982). As Oficinas, portanto,
garantem um contato pessoal e direto dos alunos com o conteúdo: os trecho e
palavras-chave selecionadas por cada aluno revelam os conceitos subçunsores
de suas estruturas cognitivas, os ganchos que podem servir de alicerce para
novos conhecimento, podendo apropriar-se da nova estrutura oferecida pelo
professor sem que essa se perca ou vague sem rumo, vazia de significado,
para ser fatalmente esquecida.
e) Howard Gardner
A teoria das Inteligências Múltiplas de Gardner é, em suas palavras,
“uma visão pluralista da mente, reconhecendo muitas facetas diferentes e
separadas da cognição, reconhecendo que as pessoas têm formas cognitivas
diferenciadas e estilos cognitivos contrastantes” (GARDNER, 1999ª, p.13). Isso
o

leva

a

“introduzir

o

conceito

de

escola

centrada

no

indivíduo,

que considera seriamente essa visão multifacetada de inteligência". Ainda
segundo o pesquisador (1999b), tal teoria seria de fato muito poderosa se
pudesse ser considerada no ensino efetivo, na medida em que poderia ajudar
os educadores a i) encontrar pontos de entrada eficientes para novos
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conhecimentos, ii) oferecer analogias apropriadas aos alunos e iii) fornecer
múltiplas visões sobre ideias centrais e nucleares em um mesmo tópico.
Como já mencionado no comentário anterior, as Oficinas de Estudo
permitem a personalização, pelos próprios alunos, do aprendizado dos
conteúdos específicos pelo próprio aluno, materializando o ensino centrado no
aluno. Esse mesmo fato é proveitoso para o caso da teoria de Gardner. Mesmo
que o meio utilizado nas oficinas seja o escrito, a oportunidade dos alunos
trabalharem individualmente os leva a associar o conteúdo do texto com suas
próprias ideias e, nas anotações, a criarem um registro próprio com base nas
suas habilidades pessoais. O exercício da escolha sobre como anotar, de que
forma, em que espaço, por qual motivo, trabalha em diferentes direções a
inteligência dos alunos. Eles acabam descobrindo que suas inteligências são
diferentes e que podem usá-las, pois as anotações são “livres”. É possível, por
exemplo, que os alunos apresentem seus registros por meio de teatro, mímica,
música, então já servindo para a etapa de “exercícios” para os demais. Uma
gama nova de possibilidades se coloca diante dos alunos e do professor,
possibilitando, como diz GARDNER (1999b), pontos de entrada eficientes,
analogias apropriadas, múltiplas visões das ideias centrais.
f) Edgar Morin
Morin é o filósofo que chamou a atenção de todos, especialmente aos
que trabalham com Educação, para o conceito de complexidade, que precisa
estar presente em qualquer conhecimento pertinente. A realidade, os fatos e
acontecimentos não são simples ou unidimensionais, mas o oposto:
Complexus significa o que foi tecido junto; de fato, há complexidade
quando elementos diferentes são inseparáveis constitutivos do todos
(como econômico, o político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o
mitológico), e há um tecido interdependente, interativo e interretroativo entre o objeto de conhecimento e seu contexto, as partes e
o todo, o todo e as partes, as partes entre si. (MORIN, 1999, pp 38-9).

O erro deve ser assumido como um elemento constitutivo do
conhecimento e a metodologia não como um caminho para a “verdade
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absoluta”, mas sim para o avanço na compreensão da complexidade ao ajuda
o corrigir o conhecimento. Nesse sentido, o erro não é desvio, mas o caminho,
"os caminhos da verdade passam pela experiência do erro" (Ibidem, p. 27), e o
método é visto como estratégia que "encontra recursos e faz alguns desvios,
realiza inversões e algumas mudanças de direção" (Ibidem, p. 28)ao buscar o
conhecimento. Há que se adotar o pensamento complexo, no qual o método é
aquilo que ensina a aprender:
[...] o pensamento complexo não propõe, no seu diálogo, um
programa, mas antes um caminho (método) no decorrer do qual
poderemos por à prova determinadas estratégias que se revelarão
frutuosas ou não durante o encaminhamento dialógico. (Ibidem, p. 30)

Resumindo, Morin defende que o progresso no conhecimento não siga
um caminho linear – ora, não pode haver um, pela incerteza e o erro –
pensando o método como uma estratégia que ensina a aprender.
Oficinas de Estudo pode parecer opostas ao conceito de complexidade
por possuir uma estrutura linear, aparentemente rígida. Contudo, se
considerado que essas as etapas liares apenas aproximam os alunos do
conteúdo, elas abrigam o fazer por conta própria (2ª etapa) e a elaboração
pessoal (3ª etapa), para então construir um diálogo de todos em relação ao
conteúdo (4ª etapa). Assim, nota-se que as Oficinas justamente trazem a tona
a complexidade, poiso erro e a incerteza são características constitutivas do
aprender por conta própria e fazem parte de todas as etapas do método
utilizado, que, vale lembrar, não é linear, mas cíclico (já que a 4ª etapa
retroalimenta o processo). Além disso, os alunos são seres complexos e, ao
serem desafiados a se relacionarem pessoalmente com o conteúdo, trazem
consigo a complexidade (de suas experiências e contextos). A posição ativa do
aluno favorece que o conteúdo específico seja compreendido de forma
complexa e, ao mesmo tempo, a experiência do aluno que “aprende que
aprende” ao realizar a Oficina de Estudo o coloca em um contexto de
complexidade pela relação entre aos participantes, incluindo o professor.
Enfim, o método utilizado, após incorporado, pode ser questionado pelos
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alunos e trabalhado como uma estratégia possível de aprendizagem, nos
termos do próprio Morin.
g) Paulo Freire
Para fechar, sem intuito de concluir, a presente seção, cabe trazer a
contribuição tão rica de Paulo Freire. Aqui, será válido lembrar a contraposição
entre as duas concepções de Educação por ele identificadas: a “bancária” e a
problematizadora (FREIRE, 2005). A primeira é a pedagogia do dominante,
quando o professor é o sujeito que conduz os educandos ao acúmulo de
saberes “depositados” em suas mentes, para serem memorizados e repetidos.
Aprende-se a submissão, com uma relação vertical e autoritária entre
professor, que é ativo, e os alunos, que ficam passivos no processo.
Contraposta essa, há a educação libertadora, com uma concepção
problematizadora do educar, cujo objetivo é fazer com todos tomem
consciência do mundo e de si mesmos como sujeitos históricos inseridos em
um contexto. Essa educação autêntica coloca o diálogo, e não a verticalidade,
como princípio, fazendo com os que alunos sejam ativos na descoberta dos
saberes que possuem sobre seu contexto, o que será a raiz de novos saberes.
O método de Freire busca as “palavras geradoras”, aquelas mais presentes
nos contextos de vida dos educandos e que, por isso, contém em sua
compreensão a base da tomada de consciência característica da educação
libertadora. Em Pedagogia da Autonomia (2010), Freire começa esclarecendo
a necessidade de rigor metodológico do educador, sem que isso implique em
uma educação bancária, a mera transmissão de conhecimento. O educador
deve respeitar e desenvolver a autonomia dos educandos, educando-se com e
junto a eles, em uma postura aberta, de escuta, diálogo e querer bem.
A breve lembrança das lições de Freire ajuda a compreender por que
motivo as Oficinas de Estudo são tão bem aceitas pelos alunos e eficientes em
seu envolvimento: nelas, o professor estimula que os alunos sejam ativos,
adquirindo uma postura colaborativa de aceitação e escuta, sem que, com isso,
abra mão do rigor metodológico. Ao pedir que os alunos sigam as etapas do
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método, o professor que orienta a Oficina os estimula a estabelecerem uma
relação de significado do conteúdo com o contexto pessoal de cada aluno. De
fato, é notável que, já nas anotações (3ª etapa), ao construírem seus registros
próprios, os alunos acabam tendo liberdade para expressarem-se como
quiserem, podendo cada um refletir, ou problematizar, o conteúdo segundo sua
perspectiva. No momento seguinte, nos exercícios (4ª etapa) o professor pode
facilmente conduzir os alunos a tentarem aplicar o conteúdo ao seu dia a dia ou
às questões que cotidianamente enfrentam. Há, por isso, acesso à “bagagem”
do educando como forma de inserir o aluno na atividade educativa, tal como
Freire busca as “palavras geradoras” no contexto de alfabetização. Finalmente,
a lição mais importante aprendida pelos alunos nas Oficinas de Estudo é que
eles possuem autonomia para refletir sobre o conteúdo e avançar em seu
aprendizado. O professor, notadamente, se surpreende com a riqueza das
contribuições

trazidas

pelos

alunos,

contribuições

essas

que

seriam

simplesmente perdidas em uma aula tradicional. Seria forçado afirmar que as
Oficinas de Estudo são uma metodologia tal qual a de Paulo Freire, mas, sem
dúvidas, ela está em sintonia com o Educador ao recusar o modelo bancário de
educação e ter como objetivo fazer com que os alunos tomem consciência de
sua autonomia.
CONSIDERAÇÔES FINAIS
O presente artigo pretendeu alcançar uma defesa suficientemente
razoável da adequação das Oficinas de Estudo ao contexto teórico de
referência para a educação atual. Pode-se afirmar que, ao levar o aluno à
atividade e o professor à condição de orientador de um processo de
desenvolvimento da autonomia no aprendizado, as Oficinas de Estudo podem
ser consideradas, sem grandes riscos de equivoco, uma metodologia válida
para qualquer educador interessado em superar parte das contradições entre
teoria e prática pedagógica encontradas no dia a dia escolar. A maior delas é a
tentativa de formar cidadãos ativos, interessados, motivados, transformadores,
a partir de aulas que, fundamentalmente, mantém a lógica básica de exposição
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unidirecional dos conteúdos, com pouco ou nenhum espaço para a
problematização dos alunos. As Oficinas de Estudo são, na verdade, um
convite a se tentar modificar a relação entre professor-aluno de uma maneira
segura, produtiva e sem a necessidade de ruptura com a organização atual da
escola: ao invés de esperar mudanças no espaço físico (de alto custo) e
curriculares (constantes), o educador pode tomar a iniciativa de modificar a
Educação através do modo como se relaciona com seus alunos em sala de
aula.
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POLÍTICAS CURRICULARES: RESSIGNFICAÇÕES NOS PERCURSOS
DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Juliani Dias Baldaço1
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Eixo 3 – Formação de Professores
Resumo
A partir da extensão da obrigatoriedade escolar efetuada no Brasil a partir do ano de
2006, nessa etapa da Educação Básica, foram recomendadas alterações complexas
que acarretam implicações para o currículo, para a avaliação, para a gestão e para a
formação inicial e continuada de professores. O presente estudo enfoca a estreita
relação entre currículo e alfabetização na formação de professores. Propôs-se como
objetivo geral compreender os processos formativos ao operacionalizar o ciclo de
alfabetização a partir da formação continuada do PNAIC. Objetivos específicos:
analisar estratégias desenvolvidas pelos professores do ciclo; discutir a relação das
estratégias com a formação oferecida pelo PNAIC; refletir sobre as políticas
curriculares e a formação de professores. Optou-se pelas narrativas autobiográficas
como forma de melhor compreender os percursos formativos. O estudo esteve
ancorado nas contribuições teóricas de Nóvoa, Sacristan, Soares, Ferreiro e
Teberosky, entre outros. Participaram da pesquisa professores de uma escola pública.
As narrativas partiram de tópicos guia e compuseram as seguintes reflexões: existem
divergências sobre a progressão continuada do ciclo de alfabetização, havendo
indícios de resistência, considerando um agravante o fato de a criança avançar sem
aprendizagens necessárias para o ano seguinte. Aspectos positivos: destaca-se as
trocas que aconteceram nos encontros da formação do PNAIC, a ênfase na questão
do letramento, a padronização de conteúdos e o acesso a diferentes materiais. Os
objetivos investigativos foram parcialmente atingidos, pois há necessidade de se
discutir melhor as estratégias, as políticas curriculares e de formação de professores.
Palavras-chave: Políticas curriculares. Ciclo de alfabetização. Formação de
professores.

INTRODUÇÃO
Desde a primeira década do século XXI o cenário das políticas públicas
educacionais vem exaltando o papel dos professores como elementos
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insubstituíveis na promoção da aprendizagem, no enfrentamento dos desafios
da diversidade e em criar formas apropriadas de utilização de novas
tecnologias (NÓVOA, 2007). Sob tal ponto de vista, a aprendizagem docente é
considerada de fundamental importância no campo das políticas públicas
educacionais, uma vez que aprender e saber, para melhor agir frente às
exigências sociais e educativas contemporâneas, é algo que requer outra
relação com o saber e com a cultura (CHARLOT, 2000). A finalidade primordial
da formação de professores é o aprimoramento do processo de ensino e
aprendizagem, o que equivale à melhoria dos componentes que intervêm no
currículo (IMBERNÓN, 2013) e, por isso, não se pode negar que há uma
estreita relação entre a formação de professores e o desenvolvimento
curricular.
No Brasil, observa-se que as políticas curriculares atuais esforçam-se
para contemplar esse aspecto que há décadas vem sendo relegado a um
segundo plano. Sob tal perspectiva, a reconfiguração curricular da etapa inicial
do Ensino Fundamental e a formação continuada de professores apontam
neste sentido. No caso do Ensino Fundamental, a formação de professores tem
se efetivado por meio de um programa denominado PNAIC (Pacto Nacional
pela Alfabetização na Idade Certa) que ocorre desde o ano de 2013.
•

Trata-se, fundamentalmente, de uma formação acerca das
exigências

curriculares

provocadas

pela

expansão

da

escolarização obrigatória, embora seu embasamento encontrese implícito e pouco explorado nos cursos. Por meio do
referido programa são distribuídos um conjunto integrado de
materiais

e

referências

curriculares

e

pedagógicas

disponibilizados pelo Ministério da Educação para a formação
continuada de professores. A partir desse contexto, reitera-se
a importância da formação de professores haja vista as
solicitações emitidas pelos sistemas de ensino numa época
em que “as mudanças sociais nos indicam os caminhos”
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(IMBERNON, 2010, p.27) e nos provocam a elaborar novos
traçados.
Atualmente percebe-se que há um consenso de que o currículo é próprio
fundamento de qualquer sistema de ensino. O currículo é o elemento nuclear
do projeto pedagógico de uma escola, viabilizando o processo de ensino e
aprendizagem. Sendo assim, compreende-se que o currículo é a própria
essência do fenômeno educacional. Para Moreira e Silva (1995) o currículo não
é um elemento neutro e inocente de transmissão desinteressada do
conhecimento socialmente elaborado. Não é um elemento transcendental e
atemporal. O currículo tem história e, portanto, altera o significado conforme o
período histórico e as exigências sociais e culturais. Sendo assim, as
discussões sobre currículo incorporam com maior ou menor ênfase, o
entendimento acerca dos conhecimentos escolares, os procedimentos e as
relações sociais no contexto escolar.
Entretanto, uma das definições mais usuais e que vem sendo adotada
nas mais recentes Diretrizes Curriculares Nacionais é a que entende currículo
“como

as

experiências

escolares

que

se

desdobram

em

torno

do

conhecimento, em meio a relações sociais, e que contribuem para a construção
das identidades de nossos/as estudantes” (MOREIRA, CANDAU, 2008, p.18).
Esses autores alertam, porém que, qualquer que seja a concepção de currículo
adotada, é importante que se perceba a sua relevância no cotidiano escolar já
que:
[...] no currículo se sistematizam nossos esforços pedagógicos. O
currículo é, em outras palavras, o coração da escola, o espaço central
em que todos atuamos o que nos torna, nos diferentes níveis do
processo educacional, responsáveis por sua elaboração (idem, p. 19).

Uma vez que se admite que o currículo seja uma construção em que se
encontram diferentes opções possíveis, entende-se que essa seria uma
possibilidade adequada ao momento atual, tendo em vista o protagonismo
docente e discente em sua construção. De outro modo, toda concepção
curricular implica uma proposta pedagógica (o que se deve ensinar, como se
deve ensinar, o que se deve aprender e o que se deve avaliar). Essa
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concepção é evidenciada no decorrer de sua execução prática, pelos agentes
educativos, que geralmente demonstram opções mais conservadoras ou mais
renovadoras, dependendo de suas opções valorativas para cada tempo e lugar.
A partir dos estudos curriculares, se reconhece a existência da
possibilidade de articulação na forma de organização de conhecimentos,
conteúdos, disciplinas, áreas, modos de pensamento e construção do saber.
Esse modo de organização é considerado necessário em função do processo
de escolarização que sofre os conhecimentos socialmente elaborados. Nessa
direção, é que o termo ciclo de alfabetização vem sendo adotado nos cadernos
de formação do PNAIC (2013) como denominação que confere sentido ao ciclo
dos três primeiros anos do Ensino Fundamental de nove anos. Desse modo,
entende-se que o ciclo de alfabetização é composto por um período de 600
(seiscentos) dias letivos.
No entanto, a organização por ciclos, antes de qualquer coisa refere-se
a tempo e espaço escolar já que há que se ter cuidado com a continuidade,
com a progressão das aprendizagens em níveis de complexidade dos
conhecimentos; um ciclo refere-se às dimensões que compõe o currículo e
certo consenso no entendimento do que seja um currículo escolar; refere-se a
modos de se compreender as inter-relações entre os conhecimentos, já que
defendemos a sua relevância para uma aprendizagem qualificada; refere-se,
por fim, às concepções de avaliação das aprendizagens dos alunos que
inserem outra perspectiva, denominada de progressão continuada.
Nos sentidos adotados tanto nas pesquisas que se desenvolve quanto
na formação do PNAIC, a alfabetização é um processo de aquisição de um
conhecimento – a língua escrita – e um processo de escolarização e ensino,
cujo currículo como já abordado acima, organiza-se em um ciclo composto
pelos

três

primeiros

anos

do

Ensino

Fundamental.

A

alfabetização

compreendida como um processo subverte a lógica que por tantos anos
prevaleceu nas práticas escolares a partir do momento que aprendemos com
Ferreiro (2013, p. 30) que:
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[...] para compreender a este processo de apropriação foi necessário
renunciar a visão da escrita como técnica (ou código de transcrição) e
despojar-se de toda ideia instrumental. Foi necessário tornar
complexa nossa própria concepção da escrita, para compreender o
processo de alfabetização, para entender o que as crianças estavam
nos dizendo.

A abordagem construtivista de Ferreiro e Teberosky (1989) ofereceram
suporte para compreensão do processo de aprendizagem da língua escrita
pelo aprendiz e em decorrência dessa compreensão inspiraram a reelaboração
das concepções e práticas de ensino da língua pelos professores
alfabetizadores.
Uma das questões inquietantes, porém, é que levamos mais de vinte
anos para elaborar uma matriz curricular para a etapa escolar encarregada da
consolidação do processo de alfabetização considerando os estudos
psicogenéticos (FERREIRO e TEBEROSKY, 1989) e, posteriormente, os
estudos de letramento (SOARES, 2001). É na direção desses referenciais,
portanto, que a alfabetização vem sendo sustentada pelas políticas de
formação continuada de professores do primeiro ciclo do Ensino Fundamental.
Essas perspectivas foram amplamente consideradas na produção dos
referenciais da formação de professores do PNAIC/ 2012-2013 e possibilitaram
ao MEC organizar os denominados “direitos de aprendizagem” para cada um
dos três anos iniciais do Ensino Fundamental. Com essa especificação, foi
organizada a matriz curricular do primeiro ciclo ou ciclo de alfabetização.
Com relação à formação de professores, esta tem sido tema central de
um conjunto significativo de estudos e pesquisas em nosso país (ANDRÉ,
2010), nos quais se inserem os produzidos pela pesquisadora (LEÃO, 2004,
2009a). No que diz respeito à formação continuada entende-se relacionada a
um conjunto de características que, segundo Imbernón (2010) deveriam ser
consideradas ao se pretender transformar a educação e contribuir para uma
sociedade mais justa. Em função desse propósito, é importante que se encare
a formação continuada como uma forma de atualização e de aprofundamento
de conhecimento necessários às práticas profissionais, em decorrência dos
rápidos e intensos avanços científicos, bem como das novas formas de pensar
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questões pedagógicas e didáticas e novas formas de abordar aspectos dos
fundamentos da educação escolar (GATTI, 2014).
Por isso, concorda-se com Soares (2012, p.13) quando alega que, em
nosso país existe uma carência de “sistematicidade e continuidade”, quando
são propostas atividades sem relação umas com as outras e com a etapa de
ensino, da mesma forma que não há continuidade dos projetos de formação,
que deveriam manter-se em andamento, em aperfeiçoamento e em
atualização. Esse argumento reforça a ideia de que, da mesma maneira que foi
necessário tempo para que se estabelecesse um relativo consenso em torno
do ciclo de alfabetização é necessário que seja proporcionado o devido tempo
para que uma formação cause o impacto desejado no desenvolvimento
profissional e no cotidiano escolar (LEÃO, 2015).
METODOLOGIA
A escolha pela metodologia autobiográfica decorre de estudos
principiados há mais de uma década (LEÃO, 2004) pela pesquisadora,
direcionando-a a outras possibilidades de pesquisa a partir de aproximações
com Boaventura S. Santos (2002, p. 84) na medida em que este argumentava:
“no paradigma emergente, o caráter autobiográfico do conhecimentoemancipação é plenamente assumido: um conhecimento compreensivo e
íntimo que não nos separe e antes nos una pessoalmente ao que estudamos”.
A abordagem autobiográfica emergiu, igualmente, de uma vontade de produzir
um outro tipo de saber, mais próximo da realidade e do cotidiano dos
professores (NOVOA, 1995).
Na mesma direção, situam-se as pesquisas com Histórias de vida,
desenvolvidas por Oliveira (2000) nas quais a análise das narrativas
autobiográficas orais ou escritas de professores possibilitam entrar em contato
com as memórias permeadas por motivações e significados construídos em
torno da profissão. Igualmente aproximam-se as ideias de Antunes (2011) e
Antunes e Oliveira (2012), que desenvolvem pesquisas com seus respectivos
grupos¹ com base nessa metodologia.
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As pesquisas com narrativas autobiográficas adquirem ainda mais
sentido ao fazer emergir o contexto das relações macro - sócio-políticoculturais e econômicas - que perpassam as situações de interação, conforme
defende Abrahão (2003). O trabalho “com narrativas não é simplesmente
recolher objetos ou condutas diferentes, em contextos narrativos diversos, mas,
sim, participar na elaboração de uma memória que quer transmitir-se a partir da
demanda de um investigador” (ABRAHÃO, 2003, p. 8). Por isso, uma pesquisa
autobiográfica é uma construção em que o entrevistador e a pessoa
entrevistada tornam-se profundamente implicados. Ainda para Abrahão (2004)
a pesquisa (auto) biográfica se utiliza de diversas fontes, tais como: narrativas,
história oral, fotos, vídeos, documentos, etc.
Destaca-se, ainda, a importância do uso do diário de campo para o
registro de situações observadas. Esse instrumento é considerado um
importante aliado no qual se registraram as percepções e as questões
relevantes além dos significados que as pessoas atribuem ao que sabem ou
fazem. Para compor o grupo, que se integraram ao projeto estudantes do curso
de Pedagogia e professores de escolas públicas que atuam no ciclo de
alfabetização e participam do PNAIC/UFSM.
ESCOLA E PROFESSORES PARTICIPANTES DAS ENTREVISTAS:
Em um primeiro contato obtive-se a aceitação de duas escolas para
realizar a pesquisa. No entanto, após visitar uma das escolas, deparou-se com
a demanda da escola e, portanto, optou-se por realizar as entrevistas em
apenas uma das escolas. Os integrantes da pesquisa foram uma professora do
primeiro ano do Ensino Fundamental, uma professora do segundo ano e uma
professora do terceiro ano, todas participantes do Projeto Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC).
Ao contatar com essa escola para iniciar as entrevistas, houve uma
reunião com o coordenador pedagógico. Nessa oportunidade, pode-se colocar
à disposição para auxiliar a escola no que fosse necessário. Em seguida, a
escola, por meio do seu coordenador, solicitou a contrapartida de estudantes
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voluntários para auxiliarem os professores nas salas de aula. A partir desse
momento, organizou-se um grupo de estudantes que integram o GEPFICA
(Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Formação Inicial, Continuada e
Alfabetização), para realizar esse trabalho na escola. A atuação na escol teve a
duração de 4 (quatro) meses e contou com 7 (sete) voluntários.
Esse trabalho possibilitou maior integração com os professores e
viabilizou as entrevistas que foram organizadas em tópicos guias de acordo
com Gaskell (2011). Os tópicos guias propostos foram: tempo de atuação na
docência dos anos iniciais-alfabetização; início da participação na formação do
PNAIC; entendimento sobre o ciclo de alfabetização; planejamento do ciclo de
alfabetização (individual ou em conjunto); referência/embasamento para a
atuação no ciclo de alfabetização; aspectos positivos e negativos da
organização do ciclo da alfabetização.
Seguindo os tópicos guias, solicitou-se a cada uma das professoras que
relatassem sobre o tempo de atuação nos anos iniciais. Para fins de distinção
das professoras entrevistadas, utilizou-se as letras A, B e a C. Referindo a letra
A para a professora do 1º (primeiro) ano, B para a professora do 2º (segundo)
ano e C para a professora do 3º (terceiro) ano.
A seguir, os tópicos e os relatos realizados na abordagem das
professoras entrevistadas.
Tempo de atuação na docência dos anos iniciais – alfabetização:
A professora A atuante no primeiro ano nos informou que:
“Trabalho mais ou menos, [...] normalmente [...] de uns 15 anos já, com
alfabetização, séries iniciais (...)”.
A professora B, que atua no segundo ano informou:
“Mais ou menos uns 38 - 40 anos que eu trabalho com crianças do 2º
ano, antes era 1ª série (...).”
Já a professora C que leciona no 3º ano do ciclo, nos diz que:
“(...) trabalho há sete anos com 2º (segundo) e 3º (terceiro) ano”.
Início da participação na formação do PNAIC:
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As professoras A, B e C nos relataram que participam desde o início da
Formação do PNAIC. Destacamos aqui o relato da professora “B”: “(...) nunca
deixei de participar de uma atividade que viesse me trazer mais enriquecimento
para o trabalho...”
Entendimento sobre o ciclo de alfabetização:
Para a professora A, seu entendimento se dá como: “na verdade é um
ciclo mesmo, né? E..., os objetivos do PNAIC é... é bem interessante, porque
ele não se efetiva só no 1º e no 2º. Ele tem..., ele continua! E realmente a
criança que chega no 3º ano, ela não chega totalmente... Ela vai se completar
lá no 3º. (...) anteriormente era mais um letramento. Antigamente! Depois teve
o curso de letramento. Antes do PNAIC! Cada, cada governo é um sistema
de..., que eles mudam. Mudam o nome, mas na verdade é... quase a mesma
coisa! Aí depois veio o PNAIC. Mas o quê que é o 1º ano? 1º ano, quando
surgiu o 1º ano, todo mundo pensava que era um pré melhorado. Até que
surgiu o PNAIC, que foi feito, ah..., os conteúdos. Foram organizados tudo
direitinho o quê que a criança teria que aprender. Mas no meu caso, assim
(óh...), eu acho que não é só um letramento”.
Já para a professora B compreende o ciclo como: “no primeiro eles tem
aquela base...o início da alfabetização que é conhecer o alfabeto, o som,
introduzir toda aquela parte que vai envolver na formação de palavras. E no
segundo da continuação mais aprofundado que já vem os textos, vem
elaboração de frases, os textos, relatos de histórias... e no terceiro se
consolida.”
A professora C menciona o ciclo como uma forma de “mostrar” que as
crianças não mais reprovam durante o ciclo e salienta que não é necessário
apenas índices e sim “crianças que aprendam”.

Planejamento do ciclo de alfabetização (individual ou em conjunto):
Conforme relatado pela professora A “no caso, eu não trabalho em
conjunto, porque o 1º ano tem duas turmas de 1º ano, lá de tarde eu não posso
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me reunir com as gurias pra planejar. Mas quando tem reunião a gente
pergunta: o que tu tá dando? O que tu tá dando? A gente sempre dá uma
combinada assim. Não tem... reunião assim, porque até seria... plano de
estudos, né? Pro professor, a gente não tem. Seria bem interessante. Porque
nem as reuniões pedagógicas nós não temos. Não tem! Mas nem de reunião,
daí tu imagina, né? Nem de reunião, da gente conversar coisas da, da escola.
Horário, dias e tudo. Aí tu pensa, né? Individual, no caso eu faço sozinha
assim, eu pego... Digamos, no 1º trimestre eu vou trabalhar isso, né? No 2º eu
vou trabalhar isso, no 3º eu vou trabalhar isso. E vou, e vou tentando. As vezes
muda, né?”
As professoras B e C da mesma forma relataram as dificuldades
encontradas para reunirem-se com as colegas participantes do ciclo, e
consequentemente, realizam o planejamento individual.
Referência/embasamento para atuação no ciclo de alfabetização:
Para a professora A se da seguinte forma: “na verdade, ah... A gente
usa o que tá ali, né? Os autores que tão no ciclo são todos os conhecidos da
gente, né? Então são sempre os conhecidos velhos, né? Paulo Freire, Emília
Ferreiro, aquelas coisas toda!”
A professora B diz o seguinte: “(...) todo aquele material que a gente tem
da escola”.
Para a professora C é com base em “livros de alfabetização. (...)
pesquiso na internet muito”. Alguma coisa assim do material do PNAIC.
Aspectos positivos e negativos da organização do ciclo de alfabetização:
Para a professora A são os seguintes: “o bom é porque a gente tem
essa... ah... A gente tem essa liberdade de... A gente tem muito... contato com
as outras turmas, com os outros professores. A gente troca muita ideia. A
gente... É bem interessante. E... e os negativos é que a criança não... não
retém, né? Eu acho que deveria ter um documento, que tem crianças que
teriam que ficar um pouco mais, um ano mais. Talvez numa série um ano, um
ano mais na outra. E com a história do PNAIC, todo mundo tem que
desenvolver tal conteúdo. Naquele, naquele ano. Então ficou bem organizado!
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E a gente não tinha isso... De conteúdo de aprendizagem. E a gente não tinha
isso, né? Cada escola trabalhava com seus conteúdos. E fazia do jeito que, no
caso tava no regimento, né? E agora como foi federal é pra o Brasil inteiro.
Então no caso... Ah... Eu tinha uma aluna minha, que agora essa semana, até
da outra escola, foi transferida lá pra São Paulo. Ela vai pra lá e lá vai continuar
o PNAIC. Daí, vai ser o mesmo conteúdo. Não, no sistema eu acho bom. Até
bom! Só que a questão assim. Quem era do ciclo... do ciclo... quem
participasse do ciclo teria que ter aquela... aquele planejamento, aquele grupo
de estudos. Isso aí eu não poderia... Eu não quero abrir mão. Até... seria uma
sugestão. Que eu acho bem importante, né? Um grupo de estudos pra
acontecer”.
Já a professora B menciona que “o PNAIC nos colocou muito é... o
letramento, as crianças terem a oportunidade de ler muito, de pegarem e
usarem os livros, que as crianças daqui , por exemplo, não tem acesso a
livrinhos, e eles adoram. Então, por exemplo, a gente tem o cantinho da leitura,
tem aquelas atividades bastante lúdicas, bastante novidades assim, essa parte
é muito boa. A gente recebeu dicionários, que eu gosto de trabalhar com eles,
por exemplo, no dicionários eles pesquisam, é... os livros tem... eles mesmo
tem o manuseio, tem o contato com vários autores e nós temos o projeto aqui
que fecha como PNAIC que é o projeto do literário que nós temos agora né?
Projeto literário que a gente vai trabalhar autores que sempre trabalhamos,
então todas as turmas se envolvem, toda a escola, e tem outros que no
momento assim eu não... na parte da matemática, toda parte da matemática
também é muito... fechou muito com a maneira que eu trabalho. Precisa assim
ó, haver mais uma análise das crianças que chegam no primeiro com
dificuldade e que avançam, eles não sanam essas dificuldades, não eliminam,
e aí? Como que vão chegar no segundo ano com crianças que já chegam
lendo”.
A esse respeito a professora C salienta o seguinte: “os positivos foram
mais na realização do curso assim, foi como eu falei as trocas que a gente teve
com as colegas, tem uma ideia do que elas estão fazendo, as angústias que
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elas tinham que a gente também tinha, que a gente pensou assim: não é só
nós. E negativos eu acho que é essa parte aí de não poder mais reter. Não
pode ser só quantidade, tem que ter qualidade”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS:
A partir das narrativas das professoras entrevistadas compreende-se
como

se

faz

necessária

a

continuidade

dos

processos

formativos,

especialmente, no que diz respeito às mudanças curriculares. O ciclo de
alfabetização é uma forma de organização curricular que pressupõe
continuidade no processo de alfabetização. Como indicam as narrativas, há
entendimentos diversos sobre o ciclo de alfabetização por parte de cada
professora. Inclusive, tecem críticas com relação à progressão continuada no
ciclo e a exigência implícita e explícita de índices a partir do desempenho dos
alunos e professores.
No tocante aos aspectos negativos, pode-se dizer que há indícios de
uma certa resistência no que se refere à progressão dos alunos no ciclo de
alfabetização, considerando um agravante o fato de a criança avançar sem os
devidos quesitos para o ano seguinte. Em relação aos aspectos positivos,
destaca-se as trocas que aconteceram nos encontros da formação do PNAIC,
o destaque que ganhou a questão do letramento através do PNAIC, a
padronização de conteúdos e o acesso a diferentes materiais viabilizados pelo
PNAIC, o qual contribuiu significativamente para o desenvolvimento e
aprendizagem dos alunos.
Pode-se dizer que os objetivos investigativos foram atingidos de forma
parcial, haja vista que ainda há necessidade de discutir as estratégias e refletir
sobre as políticas curriculares e a formação com os professores participantes
da pesquisa. No entanto, entende-se que o ciclo de alfabetização vem a ser
uma contribuição na formação dos professores alfabetizadores, ressignificando
seus processos formativos, embora ainda necessite ser melhor discutido e
repensado para que haja sucesso na aprendizagem das crianças.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PEDAGOGIA UNIVERSITÁRIA NO
CONTEXTO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO
Luana Rosalie Stahl1
Silvia Maria de Aguiar Isaia2
Eixo 3 – Formação de Professores
RESUMO
Este artigo apresenta e discute o mapeamento de pesquisas científicas brasileiras sobre
formação de professores e pedagogia universitária no contexto do estágio curricular
supervisionado. O estudo decorre de uma pesquisa de doutorado que está em andamento e
que tem como temática a pedagogia universitária de orientadores de estágio nos cursos de
licenciaturas, considerando as diferentes áreas de conhecimento e a formação inicial de
professores para a Educação Básica. O mapeamento foi realizado a partir do Banco de Teses
da Capes, do Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino - ENDIPE e do evento
promovido pela Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação - ANPED
Nacional. A partir da análise, três eixos temáticos foram constituídos: Formação Inicial: desafios
formativos, Docência Universitária: o caso dos orientadores de estágio e Estágio Curricular
Supervisionado: dos sentidos e significados atribuídos. O estudo possibilitou a leitura e revisão
dos trabalhos científicos, ampliando a visão do campo investigativo. O olhar mais detalhado
sobre o estágio curricular supervisionado na formação inicial e como objeto de trabalho dos
professores formadores no campo da pedagogia universitária indicou a necessidade e
relevância de estudos que enfoquem a atuação dos orientadores de estágio e as diferentes
áreas de conhecimento. Neste sentido, acreditamos na pedagogia universitária como campo
de estudos e possibilidade de ampliar o diálogo com outros campos específicos de
conhecimento, observando as especificidades destas, na constituição do orientador de estágio
e ampliando a compreensão do estágio como componente curricular significativo na formação
de professores.
Palavras-chave: Formação de Professores. Pedagogia Universitária. Estágio Curricular
Supervisionado.

NOTAS INTRODUTÓRIAS...
Este artigo resulta do mapeamento de pesquisas científicas que foi
realizado para uma pesquisa de doutorado que está em andamento. A tese tem
como tema a pedagogia universitária de orientadores de estágio nas
licenciaturas, considerando as diferentes áreas de conhecimento e a formação
inicial de professores.
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silviamariaisaia@gmail.com– Professor Orientador.
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Neste sentido, refletimos sobre a relevância de estudos que buscam
compreender o campo investigativo da pesquisa e as contribuições possíveis.
O presente artigo decorre da observância de estudos já realizados e
publicados, da leitura e análise destes, possibilitando a construção de um
panorama e auxiliando na delimitação e tomadas de decisões epistemológicas
realizada na pesquisa de tese. Sobre este aspecto, Romanowski e Ens (2006,
p. 39), pontuam que estudos como estes
[...] possibilitam examinar as ênfases e temas abordados nas
pesquisas, os referenciais teóricos que subsidiaram as investigações;
a relação entre o pesquisador e a prática pedagógica; as sugestões e
proposições apresentadas pelos pesquisadores; as contribuições da
pesquisa para a mudança e inovações da prática pedagógica; a
contribuição dos professores/pesquisadores na definição das
tendências do campo da formação de professores.

Trata-se, portanto, de um tipo de estudo que permite que novas
questões e problemáticas surjam ou que velhas problemáticas sejam
retomadas desde outro ponto de referência. Neste sentido, Romanowski e Ens
(2006) apontam a carência de estudos que focalizem o mapeamento do que já
fora produzido, desvelando objetivos e temas explorados, buscando possíveis
lacunas investigativas.
Para Morosini (2015, p. 102), o estado de conhecimento é a
“identificação, registro, categorização que levem à reflexão e síntese sobre a
produção científica de uma determinada área, em um determinado espaço de
tempo, congregando periódicos, teses, dissertações e livros sobre uma
temática específica”.
Destacamos que para nossa pesquisa de tese a compreensão do campo
teórico científico, a partir de estudos já realizados, foi de extrema relevância
para delimitação do estudo e proposições teóricas e metodológicas,
evidenciando a importância deste tipo de estudo para a pesquisa.
OPÇÕES E ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS
A seleção e análise dos textos ocorreram com base nos procedimentos
listados por Romanowski e Ens (2006): definir descritores que orientem a
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busca e setores de publicação e bancos de dados que possam ser acessados
para localização dos trabalhos; estabelecer critérios para construção do corpus
a ser analisado; identificar trabalhos que foram produzidos em Programas de
Pós-Graduação; coletar textos, ler e analisar os trabalhos, em especial, no que
diz respeito ao tema, objetivos, problemáticas, metodologias, conclusões e
relação entre o pesquisador e a área e, em seguida, produzir uma síntese que
possibilite enfocar estes elementos; escrever o relatório, focalizando os dados
encontrados; e, por último, analisar e elaborar conclusões construídas a partir
desta atividade. Em nosso estudo, consideramos alguns destes procedimentos,
conforme descrevemos na sequência.
Elegemos os descritores estágio curricular supervisionado (ECS), áreas
do conhecimento, cursos de licenciatura, formação inicial de professores e
pedagogia universitária. Tal escolha deu-se pelo enfoque que a pesquisa de
tese tem, ou seja, a pedagogia universitária de orientadores de estágio nas
licenciaturas, considerando as diferentes áreas de conhecimento e a formação
inicial de professores para a Educação Básica.
Definimos o Banco de Teses da Capes, o Encontro Nacional de Didática
e Prática de Ensino - ENDIPE e o evento promovido pela Associação Nacional
de Pós-graduação e Pesquisa em Educação - ANPED Nacional, como setores
e bancos de dados para coleta dos trabalhos. A escolha, neste sentido, deu-se
pela abrangência que tais setores têm no que se refere à produção científica na
área de educação. Em seguida, estabelecemos critérios que ajudassem na
operacionalização da busca, para o Banco de Teses da CAPES, restringimos
nossa busca às teses defendidas no período de 2010 a 2014, fazendo uso da
busca com os descritores previamente definidos e dos refinamentos: área de
conhecimento (Educação), programa (Educação) e nível do curso (Doutorado).
Assim, foram selecionados e analisados dezesseis (16) teses na íntegra. Para
os dois eventos, o período de busca foi o mesmo das teses, ou seja, de 2010 a
2014. No entanto, a seleção deu-se, em um primeiro momento, a partir da
observação do título, resumo e palavras-chave; e, na sequência, pela leitura na
íntegra dos trabalhos selecionados. Assim, na ANPED Nacional visualizamos
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os trabalhos publicados no Grupo de Trabalho (GT) 8, ou seja, Formação de
Professores, do qual foram extraídos 18 trabalhos para análise. No ENDIPE
optamos por selecionar apenas os trabalhos apresentados na modalidade
pôster, pois, são artigos completos e fazem referência às pesquisas de teses
ou dissertações e, neste sentido, foram selecionados 58 trabalhos. O corpus de
análise do estudo foi constituído de 92 trabalhos.
A leitura e a sistematização dos dados foram realizadas a partir de
elementos (título, autores, objetivos, questões metodológicas, sujeitos e
considerações relevantes) e organizadas em quadros para posterior verificação
das recorrências. A partir dos quadros organizados com base nos elementos
destacados, foi possível identificar os enfoques dados às pesquisas realizadas
no campo investigativo.
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS
Após a leitura e análise dos trabalhos, identificamos elementos que são
recorrentes nas produções e propusemos eixos temáticos para a discussão:
Formação Inicial: desafios formativos, Docência Universitária: o caso dos
orientadores de estágio e ECS: dos sentidos e significados atribuídos.

FORMAÇÃO INICIAL: DESAFIOS FORMATIVOS
A formação inicial é compreendida como processo que deve dotar os
futuros professores dos conhecimentos para e sobre ser professor, destacando
que a aprendizagem da docência é um processo contínuo que inicia na
experiência como estudante e perpassa a vida e a profissão e os espaços
institucionais.
Voigt (2012) problematiza a formação inicial desde a perspectiva da
preparação para a atuação profissional e enfrentamento do cotidiano escolar. O
conhecimento sobre a profissão e o campo de atuação tem sido pouco
explorado na formação inicial, assim como os saberes daqueles que já atuam
na escola. Mesmo disciplinas como o ECS, não conseguem oferecer condições
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para que os futuros professores se sintam preparados para o enfrentamento da
sala de aula.
A aprendizagem da docência na formação inicial, a partir do ECS, é
discutida por Santos (2010), enfocando que este pode se tornar um importante
lócus de aprendizagem docente quando implica estudo, reflexão, pesquisa,
discussão e experimentação, assentada no diálogo com profissionais
experientes, igualmente envolvidos na construção dos saberes docentes.
Entretanto, os desafios formativos envolvem engajamento dos sujeitos,
condições das instituições, envolvimento do estagiário e significação deste
momento formativo.
Calzolari Neto (2012) defendeu a possibilidade de construção da base
de conhecimento para o ensino desde a formação inicial, com condução
dialogada

baseada

na

ação-reflexão-ação,

nos

períodos

de

estágio

supervisionado. Este autor, com base em Shulman discute a histórica
incoerência e distanciamento entre o que é produzido na universidade e o que
é vivenciado pelos estagiários no espaço educativo, assim como já fora
enfocado em Voigt (2012). Sua tese sinaliza que, a partir de uma construção
dialogada na licenciatura e do desenvolvimento do raciocínio pedagógico, é
possível constituir conhecimentos da base profissional.
Silva e Penido (2010) apontam que um dos desafios da formação inicial
é promover, nos licenciandos, concepções que aproximem as práticas às
teorias de ensino. Parece que está implicada a ideia dos blocos de
conhecimento, e que no período destinado ao estágio, a tarefa de unir estes
dois blocos fica a cargo do professor orientador.
Os trabalhos sobre a formação inicial parecem dar uma atenção especial
para o momento da realização das disciplinas de estágio, e isso tem algumas
implicações significativas tanto na formação quanto nas produções científicas.
O estágio tem sido, em muitos casos, o único contato do futuro professor com o
campo de atuação, o que dificulta a percepção dos futuros profissionais sobre o
trabalho docente. Neste sentido, conforme Gentil (2010), há um problema sério
a ser enfrentado nos cursos de licenciatura, é romper com a separação entre
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pesquisadores, formadores e professores, o que mobilizará a ruptura de uma
lógica disciplinar aplicacionista para instaurar uma lógica profissional.
A tese de Pesce (2012) traz uma importante contribuição à formação
inicial e também ao ECS ao propor compreender como o professor formador
considera formar o professor pesquisador no curso de licenciatura. Pautado na
discussão sobre formação inicial e desenvolvimento profissional, a pesquisa
aparece no estágio supervisionado como importante processo, possibilitando o
contato efetivo com a escola e apropriação de saberes que são próprios à
atividade da docência.
A pesquisa revelou que os professores formadores reconhecem a
existência de duas concepções de pesquisa, a acadêmica e a do professor. De
acordo com Pesce (2012), a pesquisa do professor é produto de uma prática
pedagógica desenvolvida na sala de aula. Nessa direção, o ECS aparece como
possibilidade institucional de ensinar e realizar pesquisa, na qual o modelo
pedagógico aplicado parece ser o mesmo utilizado pelos formadores com
alunos dos cursos de pós-graduação ou iniciação científica. Assim, tanto os
professores formadores quanto os futuros professores participantes da
pesquisa citada, salientaram a importância do aprender a fazer pesquisa na
graduação, mas os formadores afirmaram ser difícil formar pesquisadores. Tal
afirmativa, para autora do estudo, está relacionada à falta de clareza destes
formadores quanto aos procedimentos pedagógicos utilizados no processo de
ensino da pesquisa. A pesquisa é um importante elemento formativo, tendo em
vista que é um mobilizador do pensar sobre a prática docente. O viés
investigativo pode desenvolver a capacidade de pensar sobre o porquê se faz
ou se tomam determinadas atitudes didático-pedagógicas em detrimento de
outras.
DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA: O CASO DOS ORIENTADORES DE ESTÁGIO
O ponto inicial de discussão sobre os formadores de professores é
justamente a falta de preparação pedagógica para atuar neste nível de ensino.
Souza (2011) destaca problemas ou dificuldades enfrentada pelos professores
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formadores: promover experiências formativas que aproxime os futuros
professores da realidade educacional, inexistência de trabalho compartilhado
entre professores de disciplinas pedagógicas e específicas e a ausência de um
programa de incentivo que desenvolva nos futuros professores a consciência
da importância do processo de formação. Entre os achados de pesquisa a
autora evidencia que há uma “forte relação existente entre as concepções e
práticas formativas daqueles que formam e das concepções e práticas
educativas formadoras que são voltadas para a docência. Isso é impedimento
para a transformação de atitudes e práticas formativas/educativas” (SOUZA,
2011, p. 278).
A fragmentação da formação inicial em teoria/prática, conhecimentos
específicos e pedagógicos acaba por delegar às disciplinas de estágio, e,
consequentemente, aos docentes orientadores de estágios, a tarefa de articular
estas dimensões formativas (RAYMUNDO, 2011).

Sobre este aspecto,

Queiroz (2011) evidenciou que “a cisão entre o pedagógico e o específico está
operando plenamente no cotidiano das licenciaturas, apesar das intenções da
reforma (p. 192)” e aponta que parte significativa dos participantes de sua
pesquisa disse não ter costume de refletir sobre o papel que cumprem como
formadores de professores.
André et. al (2010) aponta que quando indagados sobre os saberes que
os constituem professores de uma instituição de educação superior, os
participantes da pesquisa citam a “formação inicial e contínua, o currículo, o
conhecimento do conteúdo, o conhecimento pedagógico, a experiência na
profissão, a cultura organizacional, a aprendizagem com os pares, dentre
outras (ANDRÉ, et. all, p. s/p)”. Os professores que tiveram experiência na
Educação Básica creditam a esta experiência a capacidade de integrar teoria e
prática com maior facilidade, auxiliando os futuros professores na percepção
desta relação. Os saberes que fundamentam a atuação docente foram e são
adquiridos em diferentes momentos das trajetórias, indicando que a pedagogia
universitária é um processo.
Rocha e Aguiar (2012, p. s/p.) apontam que
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A voz desses professores desvela como eles se sentem no seu fazer
docente, o que tiveram que, reproduzir, construir, desconstruir,
resgatar, ressignificar e conviver com a falta da formação universitária
principalmente para lidar com a formação de futuros professores. Isso
tudo parece apontar para uma necessidade sentida pelo próprio
docente, de mudar, transformar e ressignificar seus saberes e fazeres
diante dos desafios encontrados na sala de aula, da própria
insegurança deixada pelas lacunas da formação que tem relação
direta com a profissionalidade docente. E revela o caráter transitório
em que o docente se encontra naquilo que faz, nas decisões que
toma e, como as põe em prática. Esses dados apontam para a
necessidade de uma formação continuada também na Universidade.

•

Neste sentido, Dutra e Terrazzan (2010) evidenciam que os
professores orientadores de estágio destacam os estudos
sobre formação docente e ciências humanas e gosto pela
docência como preparação a orientação. A aprendizagem
dessa função é creditada a prática, ou seja, é na prática
cotidiana

que

estes

professores

vão

se

constituindo

professores orientadores de estágio.
•

Para Pires (2012) os orientadores de estágio têm práticas
docentes ainda muito tradicionais, ainda que nas produções
discursivas apareçam concepções teóricas novas, na prática
essas ideias não ultrapassam o território da Educação
Superior, esvaziando-se de sentido no que se refere à
operacionalização na sala de aula das escolas, campo de
atuação profissional dos futuros professores. Para esta
autora, a concepção que o orientador tem sobre o estágio
incidirá sobre a construção da identidade profissional do
futuro professor. No que se refere à atuação docente, esta é
construída com base em “discussões na Universidade, entre
eles e os estagiários, através de literatura sobre formação de
professores,

sobre

contexto

escolar,

sobre

formas

de

intervenção de acordo com cada licenciatura, concomitantes à
ida dos estagiários às escolas (PIRES, 2012, p. s/p.)”.
•

Evidenciamos que os estudos realizados sobre a docência no
ensino superior, enfocando as disciplinas de estágio e a
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prática docente do orientador desta disciplina têm diferentes
perspectivas (orientadores e/ou professores supervisores das
escolas e/ou estagiários), em especial, a relação da escola
com a universidade, o trabalho do orientador, a relação
formativa estabelecida. Entretanto, apesar dos esforços
empreendidos, a escola e a universidade permanecem
distantes, os professores do ensino superior pautam seus
fazeres em modelos que tiveram ou no conhecimento da área
específica e desta fazem emergir as relações formativas
(SOUZA, 2011; CUNHA, 2012). Neste sentido, Cunha (2012)
aponta a necessidade de estudos que enfoquem a construção
de uma pedagogia universitária capaz de refletir não só sobre
o campo específico, mas também sobre ensinar e aprender
que

envolvem

a

docência

universitária,

ampliando

a

possibilidade de diálogo epistemológico interdisciplinar.
ECS: DOS SENTIDOS E SIGNIFICADOS ATRIBUÍDOS
As mudanças ocorridas por conta das legislações educacionais nem
sempre ecoaram de modo relevante nas relações e processos formativos dos
professores implicados no estágio curricular supervisionado. Entretanto,
mesmo reconhecendo que há muitos desafios a serem enfrentados, o estágio é
tido como elemento importante da formação de professores, seja ela inicial ou
continuada.
Entre os desafios a serem enfrentados, destaca-se a visão do estágio
supervisionado como a parte prática do curso de formação de professores e
responsável pela união da teoria e da prática; a insuficiente informação sobre a
constituição e desenvolvimento das atividades e concepções implicadas no
processo; a difícil articulação entre as instituições formativas (a escola e a
universidade); a disparidade de concepção do estágio entre os envolvidos; a
pouca ou inexistente articulação interna e com o estágio das disciplinas que
compõe os currículos formativos na instituição de Educação Superior e
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aproximações com o contexto escolar. Esses elementos interferem de modo
significativo na formação e, segundo Calderano (2013), têm sido discutidos por
autores de teses que se interessam pelo tema ECS como possibilidade de que
este cumpra o papel de dispositivo na produção de um novo ser e pensar.
Assim, os professores supervisores nas escolas poderiam contribuir no sentido
de romper com a visão ilusória que graduandos e até mesmo professores
orientadores

têm

das

escolas,

construindo

com

base

na

docência

compartilhada, a noção de estágio como espaço de construção conjunta de
saberes e práticas e partilha do trabalho docente.
Diante dos desafios que estão postos pelos mecanismos institucionais
produzidos no contexto do estágio e na tentativa de mudar e transformar as
relações entre escola e instituição de Educação Básica, Cyrino e Neto (2013)
discutem a interventoria como proposta de acompanhamento de estagiários. A
interventoria “é um processo pelo qual se pressupõe interferência e intenção
por parte do Interagente (professor universitário), da escola, e do professorparceiro na influência sob o desenvolvimento do estagiário, além de todos
estarem conscientes do processo (Cyrino e Neto, 2013, p. s/p)”. Portanto, a
proposta é a construção de aprendizagem e de um olhar sobre a profissão
docente que procure resignificar a visão sobre e para a escola (CYRINO e
NETO, 2013).
A visão exposta pelos professores da escola entrevistados na pesquisa
de Borges (2012) denuncia a fragilidade da dimensão formativa do estágio,
pois aponta que muitos estagiários chegam à escola com o intuito de preencher
fichas, pautados na ideia de que aquela é uma atividade burocrática que
precisa ser desenvolvida, mas não ultrapassam a observação e a descrição
mecânica do que é vivenciado, sinalizando a formação inicial não tem
preparado os estagiários no sentido da profissionalização da profissão docente.
Tais deficiências parecem eclodir no momento do estágio supervisionado, mas
não podem ser de responsabilidade do professor orientador de estágio, o
conhecimento sobre o conteúdo a ser ensinado e o modo como esse processo
ocorre é tarefa de todos os professores formadores.
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Deste sentido, o estágio “conforme previsto na legislação educacional e
como defende a respectiva literatura acadêmica, efetiva-se nos modos pelos
quais os professores supervisores e os professores parceiros concebem e
fazem o Estágio (Borges, 2012, p. 123)”, perpassando, portanto, os sentidos e
significados que lhe são atribuídos pelos sujeitos implicados no processo.
Pereira e Agostini (2010) destacam que, em geral, o estágio é
vivenciado como um choque de realidade, repleto de anseios que podem ser
traduzidos em dúvidas, questionamentos, desafios, dificuldades e expectativas;
os estagiários consideram que o tempo para esta atividade é limitado e
sinalizam para a necessidade de uma maior integração da universidade com a
escola.
A falta de formação específica para o trabalho a ser desenvolvido pelos
professores na escola, no que diz respeito à formação de futuros professores é
discutida por Cyrino e Neto (2010). Estes autores ressaltam que os professores
das escolas, em geral, não recebem orientações de como proceder nos
encaminhamentos do estágio e, por isso, é comum que compreendam os
estagiários como auxiliares dentro da sala de aula, não como futuros
profissionais e não saibam como orienta-los. A pesquisa revelou ainda que os
estagiários encontram muitas dificuldades e sentem-se inseguros nos fazeres
pedagógicos, indicando choques no processo de significação dos discursos
promovidos na universidade e na escola.
A escola precisa ser compreendida como lugar que proporciona a
construção

de

saberes

e

não

como

aplicação

de

conhecimentos

(RODRIGUES, 2012). Assim, a realidade do professor da escola passa a ser
conhecida pelos estagiários e o professor regente passa a compreender as
dificuldades, demandas e necessidades que os estagiários têm diante do
processo de formação inicial. No entanto, com relação aos orientadores de
estágio, a autora aponta a “necessidade de pensar em uma proposta de
formação de professores que não ignore a distribuição de tempo e funções dos
envolvidos no estágio, para torná-lo um rico espaço de construção de
conhecimento” (RODRIGUES, 2012, p. 13).
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Corroborando com a discussão, Andrade (2012) assevera que
[...] não basta encaminhar o estudante ao seu futuro local de atuação,
é necessário que as ações realizadas pelo futuro professor sejam
consideradas e problematizadas no currículo do curso de formação,
[...] há um espaço/tempo privilegiado para uma análise crítica e
diálogo das práticas sociais desenvolvidas na escola, na tentativa de
interagir a realidade profissional com os elementos estudados do
curso (ANDRADE, 2012, p.9-10).

Em geral, as escolas de Educação Básica, não percebem um ganho
efetivo e real quando são convidadas a participarem de forma mais significativa
e ativa no processo de formação de professores. Para Andrade (2012) esta é
uma questão merecedora de atenção, pois, se por um lado é compreensível
que os problemas enfrentados no sistema escolar são notórios e merecem a
atenção da sociedade, por outro, um caminho possível é a conscientização na
formação inicial de novos modos de enfrentamento que viabilizem uma
reescrita da história educacional.
Destacamos, neste sentido, que o desafio dos cursos de formação de
professores, “está em oferecer instrumentos teórico-práticos aos educadores
para enriquecer e depurar o senso comum, levando-os a adquirir capacidade
reflexiva para indagar sobre as relações sociais e educacionais nas quais
estejam inseridos, procurando desvela-las” (RAYMUNDO, 2011, p. 13). Para
esta autora, a formação

de professores

precisa

ser construída

na

concomitância das dimensões teórica e prática. Para que isso ocorra duas
engrenagens formativas são necessárias; a primeira trata da relação entre as
disciplinas que constituem o processo formativo inicial na instituição formadora;
a segunda, diz respeito à realidade vivenciada nos contextos da Educação
Básica.
O estágio curricular supervisionado se apresenta como um importante
instrumento de mobilização de saberes profissionais do professor e, por isso,
os estudos apontam que a parceria entre instituições formadoras (universidade
e escola) e uma perspectiva formativa construída pela pesquisa e reflexão, a
partir da prática e da teoria, podem auxiliar na formação inicial e continuada de
qualidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A leitura dos trabalhos nos auxiliou na compreensão do que já foi dito
sobre a temática, possibilitando um olhar mais detalhado sobre o estágio
curricular supervisionado na formação inicial e como objeto de trabalho de
professores

formadores

no

campo

da

pedagogia

universitária.

Tal

levantamento e estudo possibilitou ainda vislumbrar a problemática que
envolve o tema, os enfoques e autores que dialogam neste campo, sugestões
e apontamentos que envolvem a dinâmica de estágio nos cursos de
licenciatura. Nesse sentido, estamos de acordo com Romanowski e Ens (2006)
quando afirmam que estudos como o que realizamos contribuem para a
construção do campo de conhecimento da área.
Destacamos que, em sua maioria, as teses que tem como enfoque o
estágio curricular supervisionado foram realizadas por pesquisadores que,
assim como nós, tiveram ou têm a experiência como orientadores de estágio e
estão implicados na investigação sobre a profissão docente. A partir da
observância dessa questão, sugerimos que o ECS tem se constituído campo
de conhecimento de interesse para quem está implicado no processo de
aprendizagem de ser professor orientador nesta disciplina.
Os estudos destacam que não há preparação específica para a função
de orientador de estágio curricular supervisionado, assim como não há
preparação prévia para a docência na Educação Superior. Também, é
significativo o número de trabalhos que discutem a necessidade de uma
aproximação mais intensa entre universidade e escola como instituições
formadoras implicadas na formação inicial de futuros professores, em especial,
nas disciplinas de ECS.
O trabalho do docente, em nível superior, que realiza a atividade de
orientador de estágio é questionado a partir dos encargos que possui na
instituição, já que, em muitos casos, a relação com a escola fica em segundo
plano, pois não há tempo hábil para o acompanhamento considerado
adequado das atividades desenvolvidas pelo estagiário na escola e tampouco
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de compartilhamento desta tarefa com os professores parceiros das escolas.
Nos currículos, o distanciamento entre dimensão específica e dimensão
pedagógica é alvo de críticas, assim como entre disciplinas na universidade e
realidade da escola. Teoria e prática aparecem como elementos a serem
repensados, em especial, quando a compreensão que se tem do estágio é que
este é a parte prática do curso de formação de professores.
A partir das teses encontradas no Banco de Teses da CAPES e dos
trabalhos do ENDIPE e da ANPED Nacional, mapeamos os estudos que foram
realizados no campo da Pedagogia Universitária, especialmente, daqueles que
enfocam a formação inicial de futuros professores na relação com as
especificidades das áreas de conhecimento e com a disciplina de ECS. O
estágio curricular supervisionado é um campo investigativo no que tange à
Pedagogia Universitária, quando consideradas as particularidades do formador
orientador, a contextualização epistemológica das áreas específicas de
conhecimento e o modo de atuação.
Retomando os aspectos discutidos neste artigo, podemos sinalizar que
se fazem necessários estudos no campo da pedagogia universitária que
enfoquem as produções pedagógicas do ensino superior e na capacidade do
pensar sobre o porquê de determinadas posturas didático-pedagógicas em
detrimento de outras. A pedagogia universitária surge como campo de estudos
e possibilidade de ampliar o diálogo com outros campos específicos de
conhecimento, observando as especificidades nestas na constituição do
orientador de estágio. Por sua vez, o estágio como possibilidade de mobilizar
saberes do ser professor, está constituído de sentidos e significados que
precisam ser mapeados para que haja uma compreensão mais significativa
deste componente curricular na formação inicial de professores.
Nossa hipótese é que as diferentes áreas de conhecimento influenciam
no modo como os orientadores conduzem as atividades propostas na disciplina
de estágio, demandando a produção de pedagogias diferenciadas.
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A FORMAÇÃO DE PROFESSORES POSSIBILITADA PELA EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA: REFLEXÕES DE UMA PRÁXIS CRÍTICOEMANCIPADORA
Andréa Kochhann Machado 1
Eixo 3 – Formação de Professores
RESUMO
Esse artigo é reflexo de uma investigação de doutorado em educação sobre a formação
docente, delimitando-se na formação da(o) pedagoga(o), da Universidade Estadual de Goiás UEG, em projetos de extensão universitária, em andamento, em 2018. A investigação na UEG
parte do pressuposto dessa instituição apresentar características notadamente específicas das
demais do Estado de Goiás, por ser multicampi e principalmente, interiorizada. O problema da
pesquisa é “Quais as perspectivas e os limites da extensão universitária como possibilidade de
atividade práxis crítico-emancipadora, na formação de professores, do Curso de Pedagogia, na
Universidade Estadual de Goiás?”. O objetivo geral é analisar as perspectivas e os limites da
extensão universitária como possibilidade de atividade práxis crítico-emancipadora na
formação de professores do Curso de Pedagogia na Universidade Estadual de Goiás. Os
objetivos específicos foram: * apresentar os limites e as possibilidades da formação docente
pela extensão universitária, nos trabalhos encontrados pelo Estado da Arte; * discutir a
concepção de universidade brasileira apresentando os marcos legais do curso de Pedagogia
no Brasil e sua influência na formação docente; * historicizar a extensão universitária brasileira
e na UEG; * historicizar o curso de Pedagogia na UEG; * relatar as ações de extensão
universitária, em andamento, pelo curso de Pedagogia, dos 14 Câmpus da UEG, em 2018; *
analisar as referidas ações extensionistas. É uma pesquisa quanti-qualitativa, bibliográfica,
documental e estudo de caso institucional, com corpus teórico em Marx (1979, 1987), Kosik
(1976) Gramsci (1979, 2010), Saviani (2000, 2007), Curado Silva (2011, 2015), Forproext
(2012), Botomé (1996), Reis (1989), Jezine (2002) e outros. No corpus empírico será analisado
o currículo do curso de Pedagogia, os documentos institucionais da UEG e os projetos de
extensão, as observações não participantes e as entrevistas semi-estruturada com os
acadêmicos e coordenadores de projetos. Esse artigo permite, pela gestação da pesquisa,
apresentar a revisão de literatura sobre as concepções de extensão universitária e as análises
iniciais do Estado da Arte.
Palavras-chave: Formação de Professores. Extensão Universitária. Práxis CríticoEmancipadora.

INTRODUÇÃO
Este artigo reflete um projeto de doutoramento em educação, na
Universidade de Brasília, tendo como objeto a formação de professores,

1Pedagoga

(UEG), Especialista em Docência Universitária (UEG), Mestre em Educação
(PUC/GO), Doutoranda em Educação (UnB), Docente da Universidade Estadual de Goiás,
Coordenadora do GEFOPI (Grupo de Estudos em Formação de Professores e
Interdisciplinaridade) e GEPFAPE (Grupo de Estudos e Pesquisa em Formação e Atuação de
Professores/Pedagogos). andreakochhann@yahoo.com.br
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delimitado nas atividades extensionistas. O campo empírico será com os
projetos de extensão, vinculados ao curso de Pedagogia da Universidade
Estadual de Goiás - UEG, que estarão em andamento no ano de 2018.
Mediante o processo inicial da pesquisa, neste artigo pretende-se apresentar o
projeto, parte da revisão de literatura e do Estado da Arte.
Alguns motivos nos levaram a pesquisar a formação de professores pela
extensão universitária. Um motivo é a formação da pesquisadora em
Pedagogia. Outro a pesquisadora vivencia em seu trabalho concreto a
indissociabilidade ao ensino, a pesquisa e a extensão, bem como a dicotomia
teoria e prática da formação. Outro motivo é ser coordenadora de um grupo de
estudos em uma Universidade pública. Outro motivo é o resultado de
dissertação da pesquisadora, sobre o currículo do curso de Pedagogia na
UEG, constando potencialidades e fragilidades, em que a potencialidade é a
integração entre teoria e prática, ou seja, a práxis, mas as fragilidades denotam
o contrário, pelas incoerências no PPC, faltam grupos de estudos, pouca
pesquisa, extensão e monitoria, entre outros. Essas fragilidades colocam em
xeque a potencialidade da práxis citada no PPC. O motivo para a delimitação
na Universidade Estadual de Goiás - UEG deve-se por ser uma universidade
pública, gratuita, multicampi e principalmente, interiorizada, representada por
42 Câmpus espalhados por 39 cidades do Estado de Goiás, conforme PDI
(2010), tendo surgida pelo Decreto Lei nº 13.456, de 16 de abril de 1999,
estando com apenas 18 anos.
A problemática se configurou em “Quais as perspectivas e os limites da
extensão universitária

como possibilidade

de

atividade

práxis crítico-

emancipadora, na formação de professores, do Curso de Pedagogia, na
Universidade Estadual de Goiás?”. O objetivo geral é analisar as perspectivas e
os limites da extensão universitária como possibilidade de atividade práxis
crítico-emancipadora na formação de professores do Curso de Pedagogia na
UEG. Os objetivos específicos são: * apresentar os limites e as perspectivas da
formação docente pela extensão universitária, nos trabalhos encontrados na
CAPES, dos eventos ANPED e CBEU e, revistas especializadas A1, A2, B1 e
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B2. * discutir a concepção de universidade brasileira apresentando os marcos
legais do curso de Pedagogia no Brasil e sua influência na formação docente. *
historicizar a extensão universitária brasileira e na UEG e o curso de
Pedagogia na UEG. * relatar as ações de extensão universitária, em
andamento.* analisar as referidas ações extensionistas.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A formação de professores, nas instituições de Ensino Superior, ocorre
alicerçada no processo de ensino, regidos pelo currículo e principalmente por
uma matriz curricular. Segundo a Constituição Federal de 1988 e a LDB n.
9394/1996 essa formação nas Universidades deve ocorrer não somente pelo
ensino, mas de maneira indissociada à pesquisa e a extensão, podendo
aparecer como componente curricular, sem de fato ser compreendida e
efetivada, como trata Botomé (1996).
Na concepção de Botomé (1996, p. 38) os equívocos ocorrem por falta
de uma clara concepção de que “Pesquisa, ensino e extensão são atividades
(instrumentos, condições ou meios) através das quais (ou nas quais) se
realizam os objetivos (funções, atribuições) da Universidade.”, estas que não
podem ser compreendidas como a função da Universidade. Destarte, os atores
universitários, precisam conhecer a função da Universidade e a partir dessa
função planejar as atividades da pesquisa, do ensino e da extensão, para o
processo formativo.
Silva (2013, p. 132) salienta que a extensão universitária no processo
formativo precisa ser indissociável, pois “A ação prática da extensão deve
buscar ligar pesquisa, ensino e extensão em processos formativos produtores
de conhecimento, para uma melhor qualidade de vida da população que
precisa dela.”. Para além da questão da indissociabilidade, o processo
formativo deve considerar a unidade teoria e prática. Para Curado Silva (2011,
p. 9) muitas vezes essa unidade é compreendida de forma equivocada, visto
que toda nem atividade prática é uma práxis, mas toda práxis é uma prática,
pois contém “as dimensões do conhecer – da atividade teórica – e do
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transformar – atividade prática, numa indissociação entre teoria e prática,
fundamental para a atividade humana qualificada como práxis.”.
Esse equívoco pode ocorrer com a extensão universitária ao ser vista
como ação prática e não práxis. Curado Silva e Cruz (2015, p. 191)
apresentam que “[...] a construção da unidade teoria e prática, é um devir
histórico, como afirma Gramsci. Consequentemente, o desenvolvimento de
uma práxis exige processos contínuos de formação de professores [...]”.
Destarte, nossa defesa é que a formação de professores, tanto inicial quanto
continuada, alicerçada na indissociabilidade das atividades de pesquisa, ensino
e extensão, pela unidade teoria e prática, pode vir a ser crítica-emancipadora,
corroborando com Curado Silva (2008, p. 45) ao dizer que “Uma práxis
emancipadora só pode ser construída se a atividade for analisada e modificada
em sua forma (aparência) e em seu conteúdo (essência).”. Com esse pano de
fundo, é importante discutir as concepções das ações de extensão, as quais
podem se aproximar ou distanciar da práxis crítico-emancipadora.
Reis (1989) em várias escritos discute sobre a extensão universitária e
apresenta que suas ações podem ser de concepção eventista-inorgânica ou
processual-orgânica. O autor (1989, p. 41) apresenta que a concepção
eventista-inorgânica configura “como característica a prestação de serviços ou
na realização de eventos, isolados ou desvinculados do contexto ou do
processo

ensino-aprendizagem

e

de

produção

do

conhecimento

da

universidade”. As ações da linha conceitual eventista-inorgânica ocorrem
eventualmente, aproximando às concepções de ações assistencialista ou de
intervenção.
Ao contrário da concepção eventista-inorgânica, Reis (1989, p. 41)
apresenta que as atividades de extensão na concepção processual-orgânica se
caracterizam por ações permanentes ou contínuas, que se relacionam de
forma indissociável do ensino e da pesquisa, relacionando a universidade com
a sociedade para a transformação, pois “tem como característica o
desenvolvimento de ações de caráter permanente, imbricados ou inerentes ao

1416

processo formativo (ensino) e à produção de conhecimento (pesquisa) da
universidade[...]”.
Para Reis (1989) a universidade tem como função produzir o saber e
viabilizar a formação do acadêmico visando sua transformação pessoal e
social, inserido em determinado contexto e que, essa formação pode vir a ser
por ações extensionistas, organicamente pensadas e realizadas de forma
processual e contínua. Para Reis (1989, p. 41) a sociedade “É o ‘lócus’ coparticipante na formação do profissional e na geração do conhecimento da
sociedade.”. Nessa mesma lógica de entendimento, Silva (2000) caracteriza a
extensão considerando três concepções: tradicional, a processual e a crítica.
Para a autora a concepção tradicional ou funcionalista da extensão apresentase enquanto apolítica e assistencialista, enquanto que a concepção processual
prima por articular a universidade e as necessidades sociais mas, é a
concepção crítica que liga a extensão ao ensino e a pesquisa.
Seguindo essa linha Jezine (2006) apresenta três

concepções

extensionistas: assistencialista, mercantilista e acadêmico. A concepção
assistencialista se caracteriza por assessorias ou prestação de serviços, o
mercantilista abrange as ações que atendem ao mercado e a concepção
acadêmica é que ultrapassa o currículo fragmentado e prima pela formação do
sujeito enquanto ser histórico.
A concepção de ambiência acadêmica das ações extensionistas que
favorece a aprendizagem também é defendida por Síveres (2013, p. 26), pois
“A extensão universitária, junto com o ensino e a pesquisa, tem, justamente, a
tarefa de oportunizar uma diversidade de experiências de aprendizagem.”. As
ações extensionistas na concepção de ambiência acadêmica e aprendizagem,
são entendidas por Gurgel (1986, p. 22) como laboratório ou estágio vivo,
favorecendo uma formação acadêmica com base na realidade concreta, pois
[...] a extensão universitária é uma projeção da universidade ao seu
meio e que como tal fornece um campo de estágio vivo e renovado,
um verdadeiro laboratório onde o futuro profissional descobre a
importância do ambiente e situa-se melhor em relação á realidade em
que deve atuar.
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Pensando em uma formação de professores crítico-emancipadora,
Castro (2004, p. 12), afirma que a extensão universitária pelo seu sentido de
transformação social, deve ser realizada pela práxis, pois
[...] se coloca como um espaço estratégico para promover práticas
integradas entre as várias áreas do conhecimento. Para isso é
necessário criar mecanismos que favoreçam [...] o desenvolvimento
de uma consciência cidadã e humana, e assim a formação de sujeitos
de mudança, capazes de se colocar no mundo com uma postura mais
ativa e crítica. A extensão trabalha no sentido de transformação
social.

Considerando a transformação social pela extensão emancipadora,
Thiollent (2002, p. 7) defende que a extensão universitária tem como
concepção a construção social, com uma metodologia participativa, por meio
da dimensão crítica e reflexiva com o sentido de emancipação, o qual “é o
contrário de dependência, submissão, alienação, opressão, dominação, falta de
perspectiva. O termo caracteriza situações em que se encontra um sujeito que
consegue atuar com autonomia, liberdade, autorealização, etc.” podendo
favorecer a transformação social, pois
Um projeto de extensão pode ser considerado emancipatório quando
as atividades que lhes são associadas incitam as pessoas a superar
os obstáculos e limitações que encontram em sua vida social, cultural
ou profissional. Por exemplo, isso acontece em um projeto de
extensão que ajude a população de jovens e adultos carentes a
progredirem em sua formação, possibilitando o acesso a cursos de
níveis médio ou superior.(p.9)

Com base nas concepções de ações extensionistas que podem vir a
favorecer uma práxis crítico-emancipadora Sousa (2000, p. 127) defende que
“A prestação de serviços feita pela Universidade não deve ser assumida
apenas pelo serviço em si, mas deve representar um momento de produção do
conhecimento e mesmo de distribuição do conhecimento produzido.”. Portanto,
a prestação de serviço, histórica pela gênese da extensão brasileira de
assistencialismo, não deve ser abandonada mas, realocada de objetivo ou
finalidade para caminho ou metodologia. As atividades de extensão poderiam
se constituir de prestação de serviço, por ações de práxis e diálogo fecundo
com conteúdos indissociados à pesquisa e ensino, de forma sistematizada e
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processual, com produção de conhecimento crítico, visando à formação
docente.
O Estado da Arte, em teses e dissertações da CAPES, em periódicos A1
e na Anped – GT 08, também nos apresentou dados importantes para a
pesquisa, os quais socializamos nesse momento. Os trabalhos encontrados
nos bancos de dados da CAPES, usando o descritor “Extensão Universitária”,
permitiu emergir os limites e as perspectivas quanto à formação docente pela
extensão universitária, para desvelar as concepções, os sentidos e as
construções no tocante a formação docente pela extensão universitária com
atividades da práxis crítico-emancipadora. Foram encontrados 56 trabalhos,
entre 2013 a 2016, devido à disponibilização dos trabalhos completos na
plataforma Sucupira, conforme Quadro n. 01.
Quadro n. 01 - Trabalhos da CAPES
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO

DISSERTAÇÕ

TESES

ES
Educação

TOT
AL

33

10

43

Educação, Sociedade e Práxis Pedagógica

-

1

1

Ensino e Aprendizagem

8

-

8

Educação Escolar

2

1

3

Formação de Professores

1

-

1

Total

44

12

56

Fonte: Elaborado para a pesquisa

Dos 56 trabalhos, após análise do título, palavras-chave e resumo,
visando encontrar nos trabalhos a discussão que relaciona a extensão
universitária à formação de professores, totalizamos 8 trabalhos, conforme
Quadro n. 02.
Quadro n. 02 – Análise dos trabalhos da CAPES
ÁREA

TOTAL

ANÁLISE

Educação

43

4

Educação, Sociedade e Práxis Pedagógica

1

1

Ensino e Aprendizagem

8

1

Educação Escolar

3

1
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Formação de Professores

1

1

Total

56

8

Fonte: Elaborado para a pesquisa

Os 8 trabalhos encontrados, foram analisados de maneira mais
complexa, levando em conta o trabalho completo e organizamos uma síntese
com base no objeto, no problema, na metodologia, no referencial teórico e nas
principais considerações, foi possível apresentar dois blocos de síntese tais
sejam: limites e perspectivas da formação docente pela extensão universitária
que os trabalhos evidenciaram, como mostra o Quadro n. 03.
Quadro n. 03 – Limites e Perspectivas dos trabalhos da CAPES
LIMITES

PERSPECTIVAS

1.descontinuidade das ações,

1. possibilita a formação acadêmica pelas

2. inexistência ou fragilidade de avaliação
das ações,

ações,
2. favorece a qualificação da formação

3. necessidade de revisão da relação
sociedade, escolas e universidade,

docente,
3. potencializa a relação dialógica,

4. urgência de repensar a formação inicial e
atuação docente,

4. favorece a interdisciplinaridade
5. possibilita a relação teoria e prática,

5. pouco recurso investido na extensão,

6. possibilita uma práxis articuladora,

6. permanência à margem da pesquisa e do

7.

ensino,
7.

imprime

consistência

teórica

e

operacional,
tensionamentos

na

concepção

de

extensão,
8. distanciamento entre a teoria e a prática,

8. fomenta a efetivação do tripé,
9. fomenta a produção do conhecimento
científico,

9. fragilidade curricular,

10. possibilita a formação política,

10. formação insuficiente,

11. viabiliza o acadêmico se posicionar e

11. fragilidade com a prática docente,

interferir na realidade,
12. potencializa a sólida contextualização,
13. estreita laços universidade e sociedade,
14.

potencializa

uma

revolução

uma

episteme

epistemológica,
15.

potencializa

emancipatória,
16. viabiliza o conhecimento emancipador,
17. possibilita práticas emancipatórias,
18. encaminha para a sensibilidade e
humanização.

Fonte: Elaborado para a pesquisa
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A contradição existente entre os limites e as perspectivas, nos trabalhos
analisados da CAPES, se estabelece por algumas categorias que estão
intimamente interligadas, tais sejam: a extensão é componente curricular,
promove a unidade teoria e prática, fomenta a produção do conhecimento
científico e favorece a formação política e emancipadora.
O Estado da Arte também realizou a busca em periódicos Qualis A1 e
foram encontrados 46 periódicos. Destes, delimitamos 5 periódicos, tais sejam:
Cadernos CEDES, Cadernos de Pesquisa, Educação e Realidade, Educação e
Sociedade e Pró-Posições, por serem na língua portuguesa, com informações
online sobre formação de professores. Os Cadernos CEDES - Centro de
Estudos em Educação e Sociedade publicaram 99 trabalhos, dos quais 1 se
aproxima de nosso objeto. Os Cadernos de Pesquisa 211 trabalhos, a Revista
Educação e Realidade publicou 284 trabalhos, a Revista Educação e
Sociedade publicou 241 trabalhos e a Revista Pró-Posições publicou 179
trabalhos, destes não foram encontrados nenhum trabalho que se aproxima de
nosso objeto, conforme disposto no Quadro n. 04.
Quadro n. 04 – Total de trabalhos de Revistas A1
REVISTA A1

TRABALHOS

APROXIMAÇÃO ENTRE
FORMAÇÃO E EXTENSÃO

Cadernos Cedes

99

1

Cadernos de Pesquisa

211

-

Educação e Realidade

284

-

Educação e Sociedade

241

-

Pró-Posições

179

-

1014

1

TOTAL

Fonte: Elaborado para a pesquisa

Após a análise do trabalho do Caderno Cedes foi possível apresentar
dois blocos de síntese tais sejam: limites e perspectivas da formação docente
pela extensão universitária que o trabalho evidenciou, como mostra o Quadro
n. 05.
Quadro n. 05 – Limites e Perspectivas do trabalho dos Cadernos Cedes
LIMITES

PERSPECTIVAS
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1. precisa de mais políticas públicas,
2. maior engajamento da sociedade civil
organizada,
3. existir ações mais efetivas do Estado,
4. atuação compromissada da instituição
acadêmica

1. ação permanente desde 2001,
2. parte da realidade dos alunos,
3. articula prática e teoria,
4. visa a ensinagem significativa
5. lócus de discussão e criação de novas
metodologias e tecnologias
6. articula entre teoria e prática
7. integra a universidade à comunidade.
8. contribuiu para minimizar o analfabetismo,
9. produz material didático e bibliográfico
10. discute políticas públicas
11. fomenta a sensibilidade
12. favorece a reflexão para refletir sobre a sua
trajetória de formação
13. fomenta aprender e construir, coletivamente, no
fazer do trabalho educativo
14. a pesquisa tem campo fértil na extensão
universitária
15. fomenta a efetivação do tripé pesquisa, ensino e
extensão
16. produção científica
17. formação humana

Fonte: Elaborado para a pesquisa

A contradição existente entre os limites e as perspectivas, no trabalho
analisado dos Cadernos Cedes, se estabelece por algumas categorias que
estão intimamente interligadas, tais sejam: a temporalidade das ações de
extensão, a assumência das instâncias competentes e a efetivação do tripé
universitário.
A ANPEd – A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Educação, de 1978 à 2017, organizou 38 reuniões, abrangendo vários GTs –
Grupos de Trabalhos. Um desses GTs é o 08, intitulado Formação de
Professores. Apresentamos aqui a análise dos trabalhos da 23ª à 36ª reunião,
na qual constatou-se que 2 trabalhos se aproximam de nosso objeto, conforme
o Quadro n. 06.
Quadro n. 06 – Trabalhos do GT 08 da ANPEd
Reunião

23ª

24ª

25ª

26ª

27ª

28ª

29ª

30ª

31ª

32ª

33ª

34ª

35ª

36ª

37ª

TOTAL

Trabalhos

11

17

10

12

22

45

29

31

18

21

21

22

22

18

-

299

Aproximação
formação
e
extensão

1

1

2

Fonte: Produto da pesquisa

Dos 299 trabalhos encontrados no GT 08 – Formação de Professores,
da ANPEd, apenas 2 foram analisados, sendo possível apresentar dois blocos
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de síntese tais sejam: limites e perspectivas da formação docente pela
extensão universitária que os trabalhos evidenciaram, como mostra o Quadro
n. 07.
Quadro n. 07 – Limites e Perspectivas dos trabalhos do GT 08 da ANPEd
LIMITES
cursos como prestação de serviço,
falta de recurso para as ações,
cobranças do Estado sem contrapartida,
falta de política interna,
atividades esporádicas,
não há preocupação com a formação,
visam o atendimento mercadológico e
prestação de serviço,
8. falta recursos humanos e condições
estruturais,
9. falta avaliação,
10. falta análise política e metodológicas sobre
formação continuada de docentes.
11. resistência das secretarias,
12. modelo tecnoburocrático e centralizador da
formação
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

PERSPECTIVAS
existem profissionais qualificados,
visa avanços na investigação,
almeja construção de novos conhecimentos e
propostas metodológicas,
pode vir a ser redes de formação
elaboração coletiva,
avaliação contínua,
continuidade do projeto,
trabalho reflexivo,
intervenção mais direta nas escolas,
caráter emancipador,
autonomia por convivência,
estreitamento de relação entre universidade e
escolas públicas,
ações de ensino, pesquisa e extensão,
diálogo e problematização,
participação coletiva e consciente.

Fonte: Elaborado para a pesquisa

A contradição existente entre os limites e as perspectivas, nos trabalhos
analisados do GT 08 – Formação de Professores, da ANPEd, se estabelece
por algumas categorias que estão intimamente interligadas, tais sejam: a
temporalidade das ações de extensão, a assumência das instâncias
competentes,

a

produção

do

conhecimento

científico

e

a

formação

emancipadora.
Dos 56 encontrados na CAPES, 8 abordaram a formação de professores
na extensão universitária. Dos 1014 trabalhos encontrados nos Periódicos A1,
1 abordou. Dos 299 encontrados no GT 08 da ANPEd, 2 abordaram. Os
trabalhos totalizam 1369 e destes, 11 foram objeto de análise, conforme
Quadro n. 08.
Quadro n. 08 – Total geral dos trabalhos
OBJETO
CAPES
Revistas A1
ANPEd

GERAL
56
1014
299

APROXIMAÇÕES
8
1
2
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TOTAL

1369

11

Fonte: Elaborado para a pesquisa

Apesar dos vários limites para que a formação de professores possa vir
a ocorrer pela extensão universitária, os trabalhos que foram analisados
permitiram emergir várias perspectivas, das quais organizamos em 7
categorias de possibilidade de uma formação de professores tendo o espaço
da extensão universitária como ambiência acadêmica, ou seja, como processo
educativo: 1.a extensão é componente curricular, 2.promove a unidade teoria e
prática, 3.fomenta a produção do conhecimento científico, 4.favorece a
formação política e emancipadora, 5.a temporalidade das ações de extensão
serem permanentes, 6.a assumência das instâncias competentes e 7.a
efetivação do tripé universitário.
A extensão é componente curricular obrigatório por lei, pois fomenta a
aprendizagem (Constituição de 1988, LDB n. 9394/96, Síveres). Sendo
curricular não deveria ter uma concepção e sentido menor que a pesquisa e o
ensino que também são curriculares. Deve ser construída com equidade no
tripé universitário, sem ficar a margem da pesquisa e do ensino, bem como os
recursos financeiros serem dispostos com equidade. Sendo curricular não pode
permitir o distanciamento entre teoria e prática, para isso é preciso uma
avaliação contínua e de qualidade, a qual existe por lei. Sendo curricular
precisa ter clara a relação sociedade e universidade para o planejamento das
ações visando atender ambas as partes com a aprendizagem e não somente
como prestação de serviços e assistencialismo, o que também é previsto por
lei. Sendo curricular as ações devem ser contínuas, orgânicas ou permanentes.
Sendo curricular é necessário repensar a formação docente, pois há fragilidade
curricular, que denota uma formação insuficiente ou fragilizada, recaindo na
atuação docente. Como atividade curricular possibilita a formação acadêmica
tanto quanto o ensino e a pesquisa, favorece a qualificação da formação
docente se for acadêmica e orgânica pois, potencializa a relação dialógica, a
formação

política,

a

sensibilidade,

humanização

e

o

conhecimento

emancipador, por meio de uma práxis articuladora e emancipatórias, uma
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epistéme emancipatória, interdisciplinar, da relação teoria e prática, da
consistência teórica e operacional, da produção do conhecimento científico, da
sólida contextualização pelos estreitamento de laços entre universidade e
sociedade.
A extensão possibilita a unidade teoria e prática, pois é uma práxis
emancipadora (Curado Silva). Assim, a descontinuidade das ações pode
favorecer o distanciamento entre teoria e prática. Havendo tensionamentos na
concepção de extensão, da relação sociedade e universidade, poucos recursos
e falta ou fragilidade na avaliação das ações, esta poderá permanecer à
margem da pesquisa e do ensino e com o distanciamento entre teoria e prática,
dificultando a efetivação de uma práxis revolucionária ou articulada e de uma
epistéme emancipadora, que favorece a formação acadêmica e a qualificação
docente com o conhecimento emancipador, sensível e humano, devido a
potencialização da relação dialógica, a prática interdisciplinar, a consistência
teórica e operacional, a sólida contextualização, o estreitamento dos laços
sociedade e universidade e as práticas emancipatórias. Portanto, os limites que
os trabalhos apresentaram entram em contradição com o que é previsto pelo
FORPROEX (2012) para a extensão universitária, entoando falha na
concepção e sentido da extensão por parte dos atores ou que o Estado e as
Instituições almejam ações mercantilistas, assistencialistas e de prestação de
serviços.
A extensão fomenta a produção do conhecimento científico, pois é
acadêmica,

crítica

e

orgânica

(Reis). Assim, não

pode haver uma

descontinuidade das ações ou serem assistencialistas, prestação de serviço ou
mercantilistas, precisando de uma avaliação de qualidade. É preciso uma
revisão quanto à relação entre sociedade e universidade em que ambos
ganham e para tal as ações devem ser orgânicas e processuais e não
temporárias e assistencialistas. Para sua permanência é preciso recursos e
compreensão da concepção e sentido da mesma. Dessa forma, a produção do
conhecimento científico e acadêmico emerge, devido a organicidade e
permanência das ações, bem como a relação dialógica que se efetiva, a
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consistência teórica e operacional que se alcança devido ao tempo dedicado as
ações, assim como a efetivação do tripé que pode produzir junto a pesquisa e
ao ensino, possibilitando uma formação não só acadêmica e científica mas,
política, sensível, humana e emancipadora.
A extensão favorece a formação política e emancipadora, pois é um
laboratório vivo (Gurgel). Assim, não pode ocorrer a descontinuidade das
ações, a inexistência ou fragilidade de avaliação, o pouco recurso investido na
extensão, a permanência à margem da pesquisa e do ensino, o tensionamento
quanto à concepção de extensão, o distanciamento entre a teoria e a prática e
a fragilidade curricular, pois enquanto um laboratório vivo, de forma processual
e orgânica, favorece a formação acadêmica, a sensibilidade, a humanização, o
conhecimento emancipador, a consistência teórica e operacional, a relação
teoria e prática, a relação dialógica, a interdisciplinaridade, a efetivação do
tripé, a produção do conhecimento científico, a formação política, se posicionar
e interferir na realidade, a sólida contextualização, por meio do estreitamento
dos laços entre universidade e sociedade, de uma práxis articuladora e de
práticas emancipatórias e pela construção de uma episteme emancipatória por
uma revolução epistemológica, se afastando da extensão mercantilista,
assistencialista e de prestação de serviços.
A temporalidade das ações de extensão, pois pode ser inorgânica ou
orgânica (Reis), possibilitando atividades esporádicas ou com continuidade do
projeto, o que pode se realizar por cursos como prestação de serviço, em que
não há preocupação com a formação e visam o atendimento mercadológico e
prestação de serviço, devido à falta avaliação ou ao contrário com ações e
avaliação contínua, de características orgânicas e sistematizadas, que
favorecem a aprendizagem e uma formação acadêmica e emancipadora. As
ações de extensão enquanto processuais e permanentes, pode possibilitar a
integração entre universidade e comunidade, contribuindo para minimizar
algumas mazelas, favorecendo a reflexão aos acadêmicos sobre a sua
trajetória de formação, fomentando o aprender e construir, coletivamente, no
fazer do trabalho educativo, além de fomentar a sensibilidade e formação
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humana e acadêmica com produção científica e de material didático,
fomentando a efetivação da relação entre pesquisa, ensino e extensão.
A assumência das instâncias competentes pois, a extensão universitária
é um princípio da aprendizagem (Síveres) e precisa ser pensando como
Estado, Instituições de Ensino Superior e Sociedade Civil Organizada, (CF/88,
LDB/96) pois existem certas cobranças do Estado e muitas vezes sem
contrapartida, pois falta de recurso para as ações que deveria ser de ordem
governamental, muitas vezes falta política interna das instituições e falta
recursos humanos, condições estruturais e análise política e metodológicas
sobre formação docente, assim como persiste a resistência das secretarias e
outras instancias sociais em compreender a concepção e o sentido das ações,
de tal ponto que persiste o modelo tecnoburocrático e centralizador da
formação, para isso é importante um estreitamento de relação entre
universidade e escolas públicas. A assumência maior por parte das instituições
acadêmicas deve estar quanto a compreensão da concepção e do sentido das
ações extensionistas, para uma construção de qualidade, com equidade em
relação a pesquisa e ao ensino e liberação de recursos para tal.
A efetivação do tripé pesquisa, ensino e extensão (CF/88, LDB/96) é
uma perspectiva presente em ações contínuas e processuais e também
quando a instância acadêmica assume a extensão como parte integrante de
suas atividades, inclusive como componente curricular, pois é um importante
lócus de discussão e criação de novas metodologias e tecnologias, ao articular
teoria e prática, partir da realidade dos alunos, visando a ensinagem
significativa, produzindo material didático e bibliográfico, sendo campo fértil
para a pesquisa e o ensino.
Nossa tese a qual sintetizamos em que a formação docente propiciada
pelas atividades de extensão na concepção processual-orgânica de Reis
(1989), processual e crítica de Silva (2000), acadêmica de Jezine (2004), de
aprendizagem de Síveres (2013), de laboratório ou estágio vivo de Gurgel
(1986), bem como enquanto dimensão da pesquisa e do ensino de Botomé
(1996), emancipadora de Jantke e Caro (2013), de transformação social de
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Castro (2004), de processo emancipatório de Silva (2013), de atividades
emancipatórias de Thiollent (2002), pode vir a ser o caminho para as mudanças
do real, no sentido de uma educação crítico-emancipadora pela práxis,
segundo Curado Silva (2011).
Considerando as 7 categorias discutidas e a tese de pesquisa, criamos
uma síntese em relação as concepções extensionistas, conforme Quadro n 09.
Quadro 09 – Síntese da concepção extensionista

Fonte: Elaborado para a pesquisa

Essas características auxiliarão as análises dos projetos de extensão
corpus empírico, que será realizada em 2018, na UEG, no curso de Pedagogia.
Nossa defesa é que as atividades das ações de extensão, no caso específico
os projetos, devem primar pela formação docente. Assim a pré-ideação dos
projetos precisam ter seus caminhos pensados para alcançar a formação
docente, que possibilite o conhecimento acadêmico e a aprendizagem, mesmo
que a metodologia seja por prestação de serviço. Esse objetivo pode vir a ser
alcançado valendo-se da unidade teoria e prática em um movimento dialético
da práxis, de um modo crítico, contínuo, processual e sistematizado, alicerçado
por um diálogo fecundo com os conteúdos e produção do conhecimento de
forma indissociada da pesquisa e do ensino. Nessa perspectiva, as ações
extensionistas, podem vir a ser atividade formadora de característica críticoemancipadora.
METODOLOGIA
A pesquisa é quanti-qualitativa que se configura enquanto teórica e
empírica. O corpus teórico da investigação se constituiu na concepção de Marx
(1979, 1987), Kosik (1976) sedimentando a concepção materialista históricodialética na pesquisa; em Marx (1979, 1987) quanto ao trabalho ontológico e
suas contradições temporais e espaciais do trabalho docente ou imaterial, pela
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totalidade e contradição, permeada pela mediação; em Gramsci (1979, 1991,
1995, 2000, 2010), Vazquez (1968), Saviani (2000, 2007), Gasparin (2014),
Gadotti (2010) e Curado Silva (2011, 2015) sobre emancipação, tendência
histórico-crítica e epistemologia da práxis; em Saviani (2006, 2008, 2009) sobre
a universidade brasileira e o curso de Pedagogia; em Forproex (2012), Jezine
(2004), Castro (2004), Souza (2000), Reis (1989) e outros, quanto às questões
da extensão e o Estado da Arte. O corpus empírico terá a análise do currículo
do curso de Pedagogia da UEG, os documentos institucionais, análise dos
textos dos projetos de extensão, observações não participantes e entrevistas
semi-estruturada com os acadêmicos e coordenadores de projetos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como a pesquisa está em andamento, as considerações aqui
apresentadas ainda poderão vir a ser modificadas à medida que houver um
maior aprofundamento na temática. A construção de uma caracterização para
as atividades de extensão universitária que possa vir a ser uma práxis críticoemancipadora e favorecer a formação docente para a autonomia e
emancipação é uma constante embasada na dialética, na contradição e na
totalidade. O que justifica transformações ao longo da pesquisa.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES E CULTURA DIGITAL: QUANDO AS
POLÍTICAS PÚBLICAS CHEGA ÀS ESCOLAS
Salete de Fátima Noro Cordeiro1
Eixo 3– Formação de professores
RESUMO
Este trabalho objetiva contribuir com as reflexões acerca da formação de professores no
contexto da cultura digital. A problemática central envolve a chegada das tecnologias digitais
nas escolas da rede pública através de diversos modelos de dispositivos e as oportunidades de
formação que são oferecidas para o corpo docente. O objetivo geral nesse momento é analisar
as maneiras como os professores percebem a chegada dessas tecnologias e quais são as
concepções de educação e tecnologias que permeiam os processos de formação. A
metodologia desenvolvida parte dos referenciais da pesquisa qualitativa e dos estudos do
cotidiano. Os dados apresentam de maneira geral, forte presença de uma concepção
instrumental na formação desses educadores, focada no dispositivo digital e na tecnologia em
si, o que acarreta a necessidade de se repensarem essas concepções e outros processos
formativos. Entretanto, surgem maneiras outras de fortalecer esses professores quando
percebemos dinâmicas mais horizontalizadas de formação, que chamamos de estruturantes,
chegando no chão da escola. Como resultado podemos apontar que somente compreendendo
o contexto da cultura digital, suas possibilidades, seus desafios é que poderemos desenvolver
propostas de formação de professores que incentivem processos estruturantes do ensinar e
aprender e mobilizem o protagonismo e a autoria tanto de professores como de alunos.
Palavras-chave: Cultura digital. Formação de professores. Educação

INTRODUÇÃO
Os desafios no campo da educação têm se mostrado crescentes, e as
mudanças que a cultura digital tem colocado para a escola é um deles, e é
potente. Vivemos em um contexto onde as tecnologias digitais têm
intensificado sua penetração nos mais diversos setores, processos de
produção, atividades sociais, culturais, econômicos, comunicacionais e
sobretudo educacionais. As atividades humanas estão permeadas pela
dinâmica do digital, a comunicação humana é intensificada a partir das redes
sociais, que atendem a diversos propósitos. Toda essa tecnologia tem chegado
de maneira direta ou indireta às escolas. O primeiro indício é a presença dos
aparelhos celulares, principalmente os smatphones que caracterizam-se pela

1Apresentadora.

Profª. Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia. E-mail:
salete.noro@ufba.br.
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convergência de diversas mídias, propiciando captura de imagens e sons,
interação nas redes sociais, busca por conteúdos em portais e sites de
notícias, entretenimento, utilização de diversos aplicativos inclusive os de
comunicação instantânea.
A presença, principalmente dos dispositivos móveis e da conectividade,
muda de maneira profunda as relações estabelecidas com o conhecimento. Se
antes o espaço educativo formal era o único lócus onde os sujeitos buscavam
aprender, hoje os conteúdos estão dispersos pela rede, e nela, também estão
grupos que produzem esses conteúdos, que constroem conhecimento e os
compartilham.
Sabemos que no campo da educação, apesar de ter sofrido alterações
ao longo de décadas, nada muda tão de repente, e as alterações necessárias
para a incorporação de dinâmicas outras do ensinar e do aprender, acontecem
de maneira lenta e gradual. Bem diferente é o ritmo com que chegam as
tecnologias digitais móveis no interior das escolas e a maneira pelas quais
todos

os

praticantes

desse

ambiente

passam

a

usufruir

de

suas

potencialidades, principalmente no que diz respeito à ordem pessoal de seus
usos. Esse ritmo exige a necessidade de formação que auxilie os professores a
pensar as tecnologias para além de seus usos imediatos e técnicos, mas em
relação a processos mais abrangentes de formação dos sujeitos, de construção
de conhecimentos significativos, que contemplem o contemporâneo, os
processos

comunicacionais

em

rede,

de

busca,

reconfiguração

e

compartilhamento de conteúdos.
A perspectiva formativa que defendemos leva em consideração a
construção de conteúdos, conhecimentos e saberes por professores, alunos e
suas comunidades tendo em vista a vivência, produção e disseminação de
cultura livre e compartilhada. Consideramos os professores elementos
fundamentais

para

a

construção

de

ambientes

e

ecossistemas

de

aprendizagem que sejam significativos. Sabemos que o governo federal tem
investido em políticas públicas que levam tecnologias digitais e conectividade
para as escolas da rede pública, principalmente às do meio urbano, que nos
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últimos anos foram contempladas, além de infraestrutura física -laboratórios,
laptops educacionais, tablets, lusas digitais, etc- com banda larga através do
Plano Nacional de Banda Larga nas Escolas – PNBLE. Nem sempre essas
políticas dialogam no sentido de construir espaços fortalecedores de formação
e implementação das próprias políticas. Sabemos que em alguns estados do
Brasil- Bahia e Rio de Janeiro- os Núcleos de Tecnologia Educacionais foram
fechados, e com isso, a formação de professores que acontecia nesses
espaços deixou de existir. Temos como objetivo nesse trabalho analisar as
maneiras como os professores receberam formação para uso das tecnologias
digitais, principalmente no período da implantação do Programa Um
Computador Por Aluno – UCA, mas que também abrangeu a chegada dos
tablets, lousas digitais e demais dispositivos digitais, a exemplo dos
smartphones, trazidos pelos próprios praticantes. Este estudo é resultado de
uma pesquisa de doutorado, realizada em três escolas da rede pública do
ensino fundamental. A primeira escola, que denominaremos escola A, atende
da Educação Infantil ao primeiro ciclo do Fundamental I, localiza-se em um
bairro populoso da capital Salvador-BA. A escola B e escola C, localizam-se
em Aracaju-SE, e atendem Ensino Fundamental I e II. Como referencial teórico
metodológico utilizamos a pesquisa qualitativa baseada nos aportes de Desin e
Lincoln (2006), na teoria dos cotidianos tanto de autores nacionais como
internacionais, e o método indiciário de Ginsburg. Como dispositivos de
construção de dados utilizamos diários de campo, rodas de conversas,
entrevistas e imagens, tanto as produzidas pelos praticantes como pela própria
autora da pesquisa. Para fins de organização dos dados, identificamos as
escolas como escolas A, B e C e seus respectivos professores como
professores A1, A2, B1, B2, C1, C2, e assim sucessivamente.
1.

A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E AS POLÍTICAS PÚBLICAS
Os desafios contemporâneos no campo da educação e da formação de

professores são complexos. Determinados em grande parte pela dinâmica
acelerada de transformações provenientes do desenvolvimento tecnológico,
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concentradas principalmente no campo das tecnologias da informação, atingem
diversos âmbitos da vida humana: o trabalho, a economia, a política, a vida
social e pessoal e, consequentemente, a educação. Diante de tal contexto,
torna-se imprescindível as mudanças profundas no âmbito educacional e
consequentemente na formação docente.
As políticas públicas para a formação de professores, em países
subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, geralmente provem de agências
internacionais. Sabemos que essas iniciativas têm uma motivação prioritária,
defender o capital. No Brasil, a gestão das políticas educacionais é
determinada pelo Banco Mundial, que segue um modelo baseado na lógica de
gerenciamento de empresas privadas para pensar a educação (SCAFF, 2007).
Toda a mobilização em prol da universalização da educação de qualidade, a
luta dos movimentos de base instaurada no pós-ditadura militar, acaba sendo
diluída no momento em que a educação torna-se mercadoria, passa a fazer
parte de um jogo de relações de produção e consumo, mensurada pelo custobenefício

e

destituída

de

qualquer

compromisso

com

os

princípios

democráticos e cidadãos. (MORAES E SILVA, 2006). Sob o prisma da
racionalidade do capital, a educação passa a ter caráter instrumental, onde o
conhecimento é centralizado, a avaliação é feita de maneira a priorizar
conteúdos e critérios externos, tendo função quantitativa, de medição, criação
de índices, e, como agravante, é retirada toda a autonomia pedagógica dos
agentes diretamente relacionados com o processo: professores, alunos e
comunidade escolar. A legitimidade desse processo é nutrida por um discurso
de

crescimento

econômico,

que

sustenta

as

medidas

adotadas

na

reestruturação dos países em desenvolvimento. No entanto, o que está em
jogo são os interesses dos países que já atingiram um certo estágio de
desenvolvimento econômico, dos grandes conglomerados, das corporações e
das instituições financeiras, e que portanto, acabam ganhando um viés
bastante racionalista e cientificista. Não há interesse político, nesses locais, de
que a população torne-se emancipada política e socialmente. Como
consequência desse processo, uma das primeiras exigências e medidas
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executadas nos países em desenvolvimento como o Brasil, é o crescente
enxugamento do deficit público, que provoca a diminuição nos investimentos
em saúde, educação, transportes e demais áreas sociais. Dessa maneira, a
educação pública limita-se a oferecer uma formação instrumental para atender
ao mundo do trabalho e ao consumo, de maneira que grande parte da
população

não

se

torne

ameaça

aos

projetos

desenvolvimentistas.

Consequentemente, por um lado a educação é ministrada em doses
homeopáticas, para não causar uma insurreição pela sua ausência, e, por
outro, oferecida sem qualidade política, não proporcionando a formação de
cidadãos críticos que compreendam os meandros das políticas públicas que os
atingem, direta ou indiretamente, e assim evitando movimentos populares
significativos.
No Brasil, seguindo o perfil das políticas mencionadas acima, podemos
tomar com exemplo o surgimento de uma Base Nacional Comum Curricular,
que por sua estrutura torna o professor um reprodutor de objetivos
comportamentais, um seguidor de receituário educativo, obrigado a fazer isso
retamente em função da implementação de processos avaliativos tendo como
princípio esse mesmo receituário. Precisamos estar alertas pois isso significa o
retrocesso e avanço acelerado de uma racionalidade técnica onde o professor
acaba assumindo o papel de reprodutor e executor de propostas e programas
elaborados em outras instâncias. Giroux (1988) chama atenção para a
necessidade de fortalecimento dos educadores enquanto intelectuais da
educação, aqueles que têm nas mão a responsabilidade teórica e política do
seu campo de atuação. Entretanto, esses aspectos são ignorados muitas
vezes, tanto pelas instituições de formação como pelas próprias escolas. Ele
atribui a esse fato a “crescente racionalidade tecnocrática que separa teoria e
prática e contribui para o desenvolvimento de formas de pedagogia que
ignoram a criatividade e o discernimento do professor “(GIROUX, 1988, p.23).
Decorre dessa dicotomia, o surgimento em nosso país, de um discurso
baseado no que está sendo chamado de “boas práticas”, que desmerece o
aspecto teórico e foca apenas no fazer, na atividade vazia.
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No campo das tecnologias e contemplando os interesses do grande
mercado, é lançado no Brasil, em 2000, o Programa Sociedade da Informação,
mais conhecido como Livro Verde, que vem traduzir e reforçar, no campo da
educação, uma concepção tecnocrática de sociedade. Projetos e programas
passam a ser criados ou são incluídos na agenda nacional, como os
desenvolvidos no país, desde a década de 90, a exemplo do Programa
Nacional de Informática na Educação - Proinfo (1997), com a implantação dos
laboratórios de informática nas escolas da rede pública, dentro de uma
concepção de política compensatória, onde os objetivos são formar mão de
obra e consumidores.
O Programa Nacional de Informática na Educação, depois denominado
Programa Nacional de Tecnologia Educacional - Proinfo, que através do
Proinfo Integrado e dos Núcleos de Tecnologia Educacional- NTE e Núcleos de
tecnologia Municipais- NTM, implementaram a formação dos professores da
rede pública. Apesar de apresentar uma concepção instrumental da
apropriação dessas tecnologias, era uma política permanente que estava à
disposição de professores e escolas da rede pública para lhes oferecer a
iniciação no uso das tecnologias que começavam a achegar nas escolas.
Lamentavelmente, já temos dois Estados, Rio de Janeiro e Bahia, que
dissolveram os NTE, e os professores, por enquanto, estão à própria sorte no
que diz respeito à sua formação. Os projetos e equipamentos que envolvem as
tecnologias digitais continuam chegando nas escolas, mas sem a presença de
uma política pública forte de formação e implementação. Políticas públicas
construídas para essa finalidade são imprescindíveis para dar sustentação à
micropolíticas que sejam desenvolvidas dentro dos espaços educativos
Pensar qualquer proposta que viabilize alterações na educação exige a
necessidade da reflexão sobre a formação de professores. Cabe enfatizar, que
aqui, estamos defendendo uma formação no sentido pleno, que envolva desde
os conhecimentos e conteúdos científicos de cada área do conhecimento, até
os conhecimentos pedagógicos e saberes da experiência profissional. Não
podemos

contentar-nos

apenas

com

uma

formação
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racional/instrumental/cientificista, pois a prática pedagógica necessita de
saberes que emanam da própria relação dos sujeitos com a ação educativa, da
sua relação com outros professores, com alunos, com sua própria prática na
relação ação-reflexão-ação, como bem nos fala Schön (1992).
FORMAÇÃO DE PROFESSORES: DESAFIOS E DINÂMICAS
Falar em formação de professores é tocar em um ponto sensível: se por
uma lado está condicionado por fatores externos como as políticas públicas e
condições materiais para que essa formação aconteça, por outro lado, envolve
aspectos relacionados ao pessoal e humano que exige disponibilidades,
abertura ao diferente, aos processos reflexivos, às transformações e
mudanças. Não podemos entender a atividade docente como uma atividade
instrumental/racional, mas que está envolvida por uma grande complexidade
de variáveis: saberes, fazeres, conhecimentos e tantas outras, algumas até
imperceptíveis, e que estão em permanente movimento.
Para Nóvoa (1995), a formação de professores engloba três dimensões:
pessoal, profissional e organizacional. A primeira é construída através de seus
percussos de vida e formativos, onde a formação pessoal é construída através
da reflexão e crítica. É muito difícil separar o professor como um ser vivente,
que possui desejos, sonhos, sentimentos, ideologias, do profissional que ele
vai se constituindo. A dimensão profissional, passa pela maneira como ele vai
construir sua identidade no campo da sua profissão, quais suas decisões, suas
opções teóricas, práticas, epistemológicas, qual o lugar que ocupa em seu
campo de atuação. E organizacional, que passa pela capacidade e legitimidade
de implementar as mudanças na organização escolar. Para o autor
supracitado, a formação profissional tem vínculo direto com a própria formação
pessoal, e portanto, faz-se urgente “(re)encontrar espaços de interação entre
as dimensões pessoais e profissionais, permitindo aos professores apropriar-se
dos seus processos de formação e dar-lhes um sentido no quadro de suas
histórias de vida” (NÓVOA, 1995, p.25)
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Segundo Nóvoa, a dimensão pedagógica da formação dos professores
ainda não recebeu a atenção devida, nem sempre é vista com bons olhos,
sendo muitas vezes

desprestigiada. O pensamento predominante é que

ensinar é um ato natural, fazendo parte de um processo racional, embasado
em conhecimentos científicos, o que afasta a ideia de formação específica no
campo da educação, a valorização dos saberes pedagógicos e da experiência.
Pensamos que a formação docente se constrói no coletivo e através de
práticas colaborativas podem ser fortalecidas. É na práxis, nessa relação de
teoria e prática reflexiva que o professor forma-se a si mesmo e aos outros.
Concordamos com Imbert (2003), quando afirma que:
A práxis não é uma prática. Convém não se enganar a esse respeito.
A práxis é elaboração coletiva, num grupo, das práticas vividas no
quotidiano. A prática pode se situar no plano das elaborações
primárias do pensamento, a práxis não. Ela pressupõe um coletivo:
um coletivo articulado, nunca massificado ou aglutinado. (IMBERT,
2003, p. 74).

As tecnologias da informação e comunicação têm proporcionado espaços
coletivos através da conectividade em rede, onde são estabelecidos diálogos,
partilha de saberes e construção de conhecimentos de maneira colaborativa.
Assim, os meio digitais, tanto os dispositivos físicos como as redes, transformase em elementos potentes para a formação dos professores como para a
construção de sua própria profissionalidade. Nunca se exigiu tanto a
necessidade de um professor que além de dominar os conhecimentos
específicos da sua área e os pedagógicos tenha um protagonismos político,
que seja um militante das causas que envolvem os determinantes
educacionais.
Através das redes, os professores têm a possibilidades de serem os
protagonistas, autores de sua profissionalidade, buscarem sua formação à
medida que praticam a ação educativa, política e social. Segundo Primo (2007)
o potencial da comunicação em rede, de estar comunicando de maneira
conectada

“tem

repercussões

sociais

importantes,

que

potencializam
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processos de trabalho coletivo, de troca afetiva, de produção e circulação de
informações, de construção social de conhecimento”(p.1).
Apesar de todos os programas que chegam às escolas, baseados nas
prerrogativas em formar de maneira colaborativa os professores, nem sempre
esse é um destaque quando da implementação dessa formação. O que se
observa é que chegam os equipamentos e não há preocupação na instalação
de condições para o desenvolvimento das práticas e nem da organização da
formação dos professores em rede e pela rede, ancoradas em princípios de
colaboração. No projeto UCA, podemos perceber alguns desses elemento,
como foram encaminhados em diversos momentos e experiências, explicitados
nas três escolas investigadas.
PROCESSOS FORMATIVOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA
A formação dos professores é um elemento que aproxima as três escolas
investigadas, pois apesar de contarem com instâncias formativas com
concepções diferenciadas, a relação dos professores com as tecnologias que
chegam aos cotidianos é muito parecida e mobiliza muitos a buscarem essa
formação, ou para conhecerem os dispositivos ou para receberem a
certificação.
Na escola (C) o processo formativo iniciou em 2011 quando a
Universidade Federal do Sergipe (UFS) inicia os trabalhos de formação a partir
do Projeto UCA; passa a receber apoio do NTM e, de um articulador
tecnológico, durante a implantação da fase III do programa. Já a escola (B)
recebe formação diretamente através do NTM, e em 2013, dando continuidade
à fase de expansão. Na escola (A) o processo inicia em 2011, estando a cargo
do grupo de formação UCA/Bahia da UFBA, com apoio do NTE e NTM e da
coordenadora pedagógica da escola. Na primeira fase de implantação do UCA,
muitos professores não tinham nenhuma intimidade com as tecnologias
digitais, possuíam muita dificuldade de interação básica diante dos dispositivos.
Cabe ressaltar que esse processo formativo nunca aconteceu de forma plena,
pois muitos professores forma designados para outras escolas havendo uma
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rotatividade grande de docentes de um ano para outro. Em decorrência dessa
rotatividade, todos os professores que chegam à escola têm que começar a
formação praticamente do zero. O relato dos professores evidencia esse
processo:
“Era engraçado quando a gente estava nos cursos. As colegas iam
chegando e a gente chamava: 'chegue, me ajude aqui, chegue.' Se a gente
estava no zero, ninguém mais está no zero hoje.” (Professora C3).
“[...]muita gente não mexia em computador, passou a conhecer, passou a
mexer, passou a se relacionar até melhor com tal colega, para perguntar como
que entrava na internet, como que agia, então foi muito importante […] porque
quem estava no zero, hoje não está mais. Tanto para alguns professores como
para alguns alunos que estavam no zero. Então teve um papel positivo. Nem
tudo foi perdido no programa.” (Coordenador C2).
Um elemento fundamental começa a aparecer, a busca por um trabalho
colaborativo, onde uns podem aprender com os outros. Nóvoa (1995) chama
atenção para o aparecimento de uma cultura profissional que fortalece os
professores no exercício de sua profissão, para isso afirma que “o diálogo entre
os professores é fundamental para consolidar saberes emergentes da prática
profissional. Mas a criação de redes coletivas de trabalho constitui, também,
um fator decisivo de socialização profissional e de afirmação de valores
próprios da formação docente” (NÓVOA, 1995, p.26). Precisamos destacar que
entre os elementos trazidos pelo grupo de formação da UFBA, estava a criação
e fortalecimento de redes de comunicação, trocas e formação entre as dez
escolas contempladas com o programa na Bahia, através de ambientes virtuais
de comunicação como a plataforma Moodle, que continha dois ambientes
específicos de formação, os blogs das próprias escolas e o ambiente E-proinfo
que era obrigatório. Entretanto, apesar das redes presenciais terem se
estabelecidos de maneiras e com intensidades diferentes entre as três escolas
estudadas, não foi um elemento marcante durante a formação, e isso
aconteceu por diversos aspectos entre eles: ou por não haver disponibilidade
de conectividade, por não receber destaque nos documentos oficiais do
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programa ou por não ter sido trabalhado de maneira intencional, em algumas
das experiências.
A premissa de que os professores são resistentes também cai por terra,
quando a professora da escola A menciona a necessidade que teve, para
buscar formação. Essa necessidade provêm tanto das necessidades que
surgem no cotidiano escolar com a chegada dos programas governamentais
que trazem o laptop Uca, como da vida, onde para completar seu curso de
graduação necessita dominar o manuseio dessas tecnologias.
“Eu faço outra faculdade. E tem um momento, que você tem que fazer a
prova, lá mesmo, de frente para o professor...e aí eu tive que tomar dois cursos
fora, para poder me ambientar. Em cursinho de informática pra poder me
ambientar.[...]só usava na verdade em casa pra fazer as atividades da escola,
ou na faculdade quando tinha que fazer alguma prova [...] e com o Uquinha eu
me vi praticamente obrigada a manejar mais o uca, e o computador também na
minha casa, então eu acredito que a gente não possa ter outra [possibilidade]
(risos). Me possibilitou, também, essa dimensão bem maior, das tecnologias na
minha vida.” (Professora A2).
A desculpabilidade em relação à resistência é mais um elemento para
desqualificar o corpo docente. Não são levados em conta, na construção desse
discurso, as condições de trabalho desse educador para que possa formar-se,
nem as condições de infraestrutura da escola que possibilite executar essas
atividades com suas turmas, nem de apoio pedagógico para que consiga tirar
suas dúvidas ou receber incentivos para implementação de seus projetos. Vai
se introjetando uma cultura de professor limitado, que nega a tecnologia
contemporânea, desprovido de condições teóricas/epistemológicas e científicas
para refletir sobre práticas pedagógicas outras. Percebemos que o tipo de
formação buscada nos cursinhos de informática é importante, mas possui um
caráter extremamente instrumental, técnico, não possibilita ao educador aquela
formação que chamamos de estruturante, que o ajude a refletir sobre sua
prática dentro de um contexto de cultura digital, que vai além do uso dos
aparelhos, dos softwares ou estar em rede. Entretanto, a realidade é ainda
mais dura, quando as práticas realizadas em tais cursinhos, também são
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reproduzidas dentro dos ambientes acadêmicos de formação de professores ou
pelas instâncias formativas locais.
Observamos, a concepção de tecnologia utilizada por um dos NTE em
momento formativo com professores da rede pública, onde a proposta estava
baseada na utilização da lousa digital. O objetivo era produzir uma redação a
partir de uma imagem, figura estática, projetada na lousa. Essa prática
necessariamente não precisa de uma lousa digital, já que há décadas atrás,
era comum os professores fixarem cartazes ou até mesmo figuras de
calendários na parede e pedirem par os alunos desenvolverem narrativas
escritas. Essa concepção está ancorada em uma perspectiva instrumental, já
que muitas vezes essas imagens ou representações não fazem parte do
repertório ou cotidianos dos aluno.
Outro elemento que ajuda a desconstruir o discurso da resistência do
professor em relação ao uso das tecnologias digitais, são as suas vivências
cotidianas com essas tecnologias. Muitos professores estão completamente
imersos no contexto da cultura digital: Possuem diversos aplicativos, jogam,
fazem transações bancárias e compras online, estão nas redes sociais, tiram
fotos e fazem edição de imagem e vídeos, etc.
“Quando eu jogava o Travian, então tanto eu jogava no computador como
eu jogava no celula.”(Professor B1).
“Eu particularmente, uso praticamente pra acessar Facebook, mandar
mensagem pelo WhatsApp, ver conta bancária. Basicamente
isso”(Professor B12).
A seguir, percebemos na fala do professor, a importância da formação
dada pelo NTM que o ajuda a perceber outras potencialidades para o uso
dessas tecnologias.
“Nós aprendemos a fazer textos, nós aprendemos a produzir, até fazer
alguns [...] videozinhos, nós fizemos. Um curso interessante. Nós fizemos
vários trabalhos com Linux. Inclusive uma professora daqui teve seu trabalho
[…] apresentado. Essa parte aí foi boa” (Professor B 1).
As falas evidenciam a importância da formação para esses professores
que estavam distantes e que não tinham nenhuma base ou pouco
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conhecimento sobre o uso das tecnologias digitais. O professor (B1) tem
computador, smartphone, gosta de jogos, mas teve a possibilidade de aprender
a fazer vídeos e conhecer o software livre a partir do curso de formação
oferecido durante o projeto UCA, o que possibilitou pensar em outras
dinâmicas de uso das tecnologias no cotidiano escolar.
Muitas vezes, esse professor inteirado, que está nas redes encontra
dificuldades dentro da escola, isso porque falta a formação específica, ou
mesmo, conectividade:
“A gente estudou essa parte de blog lá (no NTM), eu tenho o meu[...]
particular. […] muitos alunos têm. Têm mais que os professores. Mas não tem
internet, não tem como interagir.” (Professora B2)
Na escola (B), o processo formativo foi influenciado diretamente pela
maneira como o Programa UCA chegou e foi distribuído na escola.
Percebemos nas falas, tanto da direção como dos professores, indícios de
insatisfação quanto a sua participação na chegada do projeto na escola, o que
de certa maneira influenciou também na formação e implantação do projeto. A
formação tem início após a distribuição do equipamento, indo um pouco na
contramão do que os professores geralmente esperavam: primeiro receber
formação e depois distribuir aos alunos e usar. Se algumas iniciativas
aconteceram dentro na escola, elas estão muito mais relacionadas ao
desenvolvimento de atividades propostas como avaliação no curso de
formação que os professores receberam, onde cada um dos cursistas deveria
desenvolver um projeto com sua turma utilizando a tecnologia presente nos
laptops, do que a qualquer iniciativa da coordenação pedagógica ou projeto da
escola.
“Eu fui em três aulas. Estava me dando dor de cabeça, e não estava
conseguindo acompanhar nada. E era livre, ia fazer a formação quem tivesse
interesse, e tinha certificação no final, tinha certificação, tinha presença
obrigatória, controle de faltas, tinha tudo”(Coordenador C1).
Muitas vezes, quando a formação acontece fora do espaço escolar,
distante das condições materiais reais onde o professor trabalha, parece não
ter muito sentido a formação. A realidade de um laboratório das secretarias de
educação, dos NTE ou NTM, ou mesmo, das universidades, não dão conta das
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problemáticas que surgem no cotidiano desse trabalho dentro das escolas.
Outro ponto que é marcante nas falas, é o aspecto instrumental da formação,
voltado para conhecer e operar a máquina, o equipamento.
Na escola (A), a formação dos professores teve início em 2011, e
aconteceu de forma bem diversificada em cada etapa do projeto, contemplando
momentos presencias, com grupos de formadores, tanto em ambientes offline
como online, com utilização de equipamentos (laptops e modens) dos bolsistas
da equipe de formação UCA Bahia, ou em outros espaços com conectividade.
Mesmo com acesso à internet em apenas uma máquina da secretaria, não
houve impedimento para que a formação dos professores ocorresse, nem as
atividades realizadas com os alunos.
A falta de infraestrutura dentro da escola acarretou a necessidade de se
pensar uma logística em função dos espaços para a formação dos professores.
Como havia necessidade de se trabalhar com ambientes online e realizar
algumas atividades que necessitavam de conectividade, a formação não pode
acontecer de forma intensa e plena dentro do espaço da escola. Inicialmente, o
trabalho de formação aconteceu fora desse espaço, pois era necessário os
professores se ambientarem com os espaços digitais e online de formação. O
NTM, onde geralmente os encontros de formação aconteciam, era distante da
escola, mas nem por isso os professores deixaram de participar.
A postura dos professores e dirigentes da escola, em fazer o curso de
formação UCA Bahia, principalmente em relação aos momentos presenciais,
sempre foi positiva, mesmo havendo a necessidade de deslocamento para
locais distantes da escola e suas residências, onde houvesse conectividade.
Também percebemos empenho na realização de trabalhos offline, para depois
colocarem em ambientes online, já que a escola ficou sem conectividade. A
ausência de conectividade nunca serviu de desculpas para não realizarem a
atividade ou desvincularem-se do projeto. Percebemos, durante os encontros
de formação que ocorreram desde 2011, um grande empenho, tanto por parte
das duas professoras que representam o NTM, como dos professores da
escola A, incluindo equipe diretiva, em realizar os cursos de formação e
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implementar atividades dentro da escola. Mesmo não tendo rede internet na
escola corre um movimento interessante em relação às ações desenvolvidas
na escola, como produção de conteúdos tendo como suporte o laptop e seus
programas.
Portanto, a formação deve ser pensada para além de uma concepção
instrumental, de apenas aprender a fazer um blog ou utilizar um programa de
edição, mas deve contemplar a reflexão sobre seus usos e significados no
contexto contemporâneo. Para além da necessidade de termos acesso a
informações e conhecimentos, está a oportunidade de elaborarmos nossos
próprios conteúdos e disponibilizá-los em rede. Fazer parte de comunidades
virtuais de aprendizagem, colocar a escola conectada criando rede, dinamiza
os espaços/tempos escolares e vai aos poucos alterando as dinâmicas de seu
cotidiano.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
De maneira geral, podemos perceber que a formação oferecida nas três
escolas foi importante para que os professores pudessem começar a se inteirar
sobre o uso das tecnologias digitais, pois havia professores que não sabiam
nada ou quase nada em relação à própria manipulação dos dispositivos e da
navegação pelo ambiente digital online. Para os que estavam mais inteirados,
que já faziam uso da tecnologia digital em sua vida privada, tiveram a
oportunidade de expandir seus conhecimentos em relação ao potencial das
redes sociais e dos programas de edição.
A formação teve pontos de fragilidade, pois os professores precisam,
além de formação, infraestrutura e apoio que venha de um coordenador
pedagógico, de um diretor ou de um articulador que o acompanhe na escola,
para poder criar redes autossustentáveis de colaboração, isso não foi
evidenciado no cotidiano das escolas em análise. Dessa maneira, programas e
projetos que envolvem a inserção das tecnologias digitais na educação e
diretamente nas escolas, seguem uma lógica instrumental, onde se prima pela
inserção de máquinas e equipamentos, sem pensar na dimensão social desse
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processo. O que temos, são ações desarticuladas do governo que inserem
equipamentos,

dispositivos,

artefatos

tecnológicos,

mas

esquecem

da

infraestrutura necessária como rede elétrica, conectividade e principalmente
formação para se trabalhar na dinâmica do contexto digital, da formação de
comunidades de aprendizagem, de produção e compartilhamento de
conteúdos.
REFERÊNCIAS
DENSIN, Norman; LINCOLN, Yvonna S. O planejamento da pesquisa
qualitativa: teorias e abordagens. Traduzido por: Sandra Regina Netz. 2ª
edição. Porto Alegre: Artemed, 2006.
GINZBURG, Carlo. Mitos, emblemas, sinais. 2ª edição. Traduzido por:
Federico Carotti. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
GIROUX, Henri. A escola crítica e a política cultural. Trad. Dogmar M. L.
Zibas. São Paulo:Cortez, 1988.
IMBERT, F. Para uma práxis pedagógica. Brasília: Plano, 2003.
MORAES e SILVA, S. A. Do global ao local: apolítica de participação da
família e suas repercussões na gestão da unidade escolar. 221f. Dissertação
(Mestrado em Educação)- Universidade Federal Fluminense, Niterói/RJ, 2006.
Disponível em:
<http://www.uff.br/pos_educacao/joomla/images/stories/Teses/silvad2006.pdf>.
Acesso em: 22 fev. 2017.
NÓVOA, António (org). Profissão professor. 2ª. Portugal. Porto Editora, 1995.
OLIVEIRA, Inês Barbosa; SAGARBI, Paulo. Estudos do cotidiano e
educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.
PRIMO, Alex. O aspecto relacional das interações na Web 2.0 . E- Compós
(Brasília), v. 9, p. 1-21, 2007. p. 1-15. Disponível em:
<http://www.ufrgs.br/limc/PDFs/web2.pdf>. Acesso em: 15 de fev. 2017.
SCAFF, Elisângela Alves da Silva. Cooperação internacional para o
planejamento da educação brasileira: aspectos teóricos e históricos: Revista
Brasileira de Estudos Pedagógicos. Brasília, v.88, n 219, 2007. Disponível
em <http://rbep.inep.gov.br/index.php/RBEP/article/view/501>. Acesso em: 22
de fev. de 2017.

1446

SCHÖN, Donald A. Formar professores como profissionais reflexivos. In:
NÓVOA, António (Coord.). Os professores e sua formação. Lisboa: Dom
Quixote, 1992.

1447

RECURSOS EDUCACIONAIS ABERTOS E POLÍTICAS PÚBLICAS
Salete de Fátima Noro Cordeiro1
Mariana Gama de Paula2
Eixo 3 – Formação de Professores
RESUMO
O fomento ao desenvolvimento da cultura, em seus mais variados aspectos, tem sido limitado,
em decorrência de regimes de propriedade intelectual que criam uma escassez artificial dos
bens produzidos culturalmente, limitando seu acesso a grande parte da população. A
problemática deste estudo coloca em evidência a ambivalência estabelecida entre o contexto
contemporâneo, marcado pela presença da cultura digital, que transformou todos os bens
imateriais da sociedade em dígitos, e que, portanto, cria abundância de recursos. E por outro
lado, a criação de um discurso que produz uma escassez artificial em relação aos mesmos
bens, limitando o acesso, o compartilhamento, o usufruto de conteúdos que, muitas vezes,
foram construídos pela própria humanidade, por coletivos tradicionais, ou mesmo, com
financiamento público. Temos como objetivo geral, analisar o movimento dos Recursos
Educacionais Abertos – REA, principalmente no que diz respeito ao que está em andamento no
Brasil. A metodologia está ancorada nos referenciais da pesquisa qualitativa, com caráter
exploratório e documental. Os dados apresentam elementos importantes para a consolidação
das práticas em REA no país; a luta e consolidação de algumas leis que garantam sua
legitimação e fortalecimento; o aparecimento de micropolíticas que vão disseminando a ideia e
as práticas com REA; e as atividades desenvolvidas pelos membros do coletivo REA Brasil.
Como resultados, podemos mencionar o crescimento de práticas e iniciativas em torno da
produção de Recursos Educacionais Abertos.
Palavras-chave: Educação. REA. Políticas públicas.

INTRODUÇÃO
A ambivalência, cada vez mais acirrada, entre o contexto de cultura digital
e os regimes de propriedade intelectual, tem sido motivo de estudos e
discussões em diversas áreas, como por exemplo, nas ciências sociais com
Rezende (2008) e Silveira (2008), nos cultivares Lisboa (2008), no direito,
Paranaguá (2008) e na educação, Santana, Rossini e Pretto (2011). O que está
em jogo é o desequilíbrio criado por uma radicalização dos poderes individuais,
que restringe o acesso e o compartilhar de bens imateriais, aqueles da ordem
do intelecto, e o direito público de usufruto e gozo desses mesmos bens, pela
maioria da população, em todo o mundo. A liberdade de acesso ao
1Apresentadora.

Orientadora. Profª. Faculdade de Educação da Universidade Federal da
Bahia. E-mail: salete.noro@ufba.br.
2Licencianda do curso de Letras da UFBA. Email: mariianapaula@gmail.com.
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conhecimento é ameaçada na mesma proporção em que o mercado tem suas
bases ancoradas na informação e no conhecimento. Para muitos teóricos, o
período atual é o da sociedade informacional, “trata-se de uma sociedade na
qual as condições de geração de conhecimento e processamento de
informação foram substancialmente alteradas por uma revolução tecnológica
centrada no processamento de informação, na geração do conhecimento e nas
tecnologias da informação” (CASTELLS, 1999). Dessa maneira, países que já
atingiram elevado grau de desenvolvimento científico, tecnológico, e, por
consequência, possuem melhores índices de desenvolvimento humano e
cultural, tentam manter sua posição de domínio em relação àqueles que ainda
estão em processos de desenvolvimento. Isso ocorre, uma vez que os países
ou corporações, detentores de marcas e patentes, determinam as regras de
mercado através de acordos internacionais que envolvem não apenas a
Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI mas também acordos
comerciais que envolvem a Organização Mundial do Comércio – OMC.
Partindo desse panorama, o estudo foi embasado a partir dos
movimentos oriundos da cultura digital, principalmente aqueles empenhados
em repensar e reorganizar a produção e compartilhamento de saberes e
conhecimento. Aqui destacamos os Recursos Educacionais Abertos (REA), os
quais consideramos práticas colaborativas, que podem servir como alternativa
à melhoria da formação de professores e estudantes. Quando os educadores
possuem acesso a fontes livres, abertas ao usufruto, passam a ter maiores
chances de exercer um papel protagonista, produtor do próprio conteúdo
educacional. Essa possibilidade transforma o profissional de um mero
consumidor a produtor de saberes e conhecimentos, dando fim ao intermédio
feito, por exemplo, pelo livro didático produzido externamente por editoras.
Através dessa ótica é estabelecida a possibilidade de uma transformação
profunda em relação à realização de uma educação mais construtiva,
participativa e inclusiva.
Essa pesquisa, faz parte de um projeto maior que envolve professores e
alunos da graduação e pós-graduação. Este recorte, que trazemos para o
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diálogo, apresentou muitas frentes de trabalho, sem as quais seria muito difícil
dar conta das problemáticas que envolvem os REA, tendo a investigação das
políticas públicas como um campo transversal de nossas análises. A partir da
abordagem

qualitativa,

optamos

por

referenciais

de

metodologia

multirreferencial, trazendo maior flexibilidade na investigação do fenômeno.
Nosso objeto está envolto em uma teia de complexidade, não podendo ser
estudado a partir de referências simplificadoras, já que envolve muitas
variáveis, a saber: a velocidade da repercussão que as redes de comunicação
digitais oferece, a reordenação jurídica, política e de lutas para assumir
espaços estratégicos ou favoráveis, as dinâmicas de construção técnicas,
política e ética dos contextos de cultura digital, reconfiguração das relações
com a informação e conhecimento, entre outros. Como parte do trabalho de
construção de dados, mapeamos os conteúdos relacionados ao tema em
documentos oficiais, entre eles os publicados pela Unesco e demais
instituições ligadas ao movimento REA, bem como analisamos seu
desenvolvimento no Brasil, a partir do sítio oficial www.rea.net.br.
O QUE SÃO REA?
Fundamentalmente, os REA estão apoiados em quatro liberdades: usar,
aprimorar, recombinar e distribuir conteúdos. Respectivamente, elas tratam da
liberdade de utilizar materiais em qualquer que seja o contexto, fazer
adaptações para sanar suas necessidades, realizar colagens de diferentes
conteúdos REA produzindo algo novo e, por fim, compartilhar tudo que for
produzido e acessado. Estão inseridos nessa lógica todos os usuários dos
Recursos Educacionais Abertos. Dessa maneira, os REA vão na contramão
dos

regimes

de

propriedade

intelectual,

principalmente

as

vertentes

internacionais ligadas à OMC, que criam através dos discursos e de
legislações, uma escassez artificial dos bens culturais e seu acesso. Por ser
uma temática recente, com abrangência de interesse internacional, muitas
discussões vêm sendo travadas e seu conceito está em permanente
movimento. Para a declaração de Paris 2012, REA são:
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[…] os materiais de ensino, aprendizagem e investigação em
quaisquer suportes, digitais ou outros, que se situem no domínio
público ou que tenham sido divulgados sob licença aberta que
permite acesso, uso, adaptação e redistribuição gratuitos por
terceiros, mediante nenhuma restrição ou poucas restrições. O
licenciamento aberto é construído no âmbito da estrutura existente
dos direitos de propriedade intelectual, tais como se encontram
definidos por convenções internacionais pertinentes, e respeita a
autoria da obra.

Os REA são, portanto, antes de tudo, uma maneira outra de pensar o uso
e a produção de conhecimento. Aqui, destacamos o educador, que, nessa
perspectiva, atua

como mediador/protagonista/autor. Nesse sentido, é

estabelecida uma relação mais reflexiva, com os conteúdos e o aprendizado. A
lógica de verticalização entre professor e aluno é abalada, pois há uma
reconfiguração do papel docente, ou seja, não há hierarquias quando se pensa
e desenvolve um projeto colaborativo de construção. Para tanto, precisamos de
fontes das mais variadas possíveis (imagens, áudio, vídeos, etc), para
construirmos recursos com qualidade, que mereçam ser acessados e permitam
originar obras derivadas. Precisamos desenvolver uma cultura de colaboração
e troca de conteúdos, conhecimentos e saberes. Portanto, não é apenas o
acesso ao conteúdo aberto que importa, mas fundamentalmente, a ideia que se
fortalece por trás dessa prática. O acesso certamente é importante, mas a
atitude colaborativa é a responsável por trazer um resultado de transformação
na educação e na vida em sociedade.
O que observamos nos sítios, textos e vídeo-entrevistas analisados é a
existência de muitas iniciativas com bases filosóficas, que compartilham
princípios muito próximos da comunidade REA, entretanto sequer conhecem tal
conceito. O que pode ser compreendido como um elemento positivo, no sentido
de que muitas pessoas estão praticando ações semelhantes, como produção e
compartilhamento de conteúdos livres, antes mesmo de conhecer o campo
técnico e político dos REA. Por outro lado, o desconhecimento dos atributos
que um conteúdo necessita possuir para ser livremente compartilhado, pode
causar constrangimentos. Muitas dessas produções não oferecem as
condições necessárias para serem reutilizadas, como por exemplo a produção
sem levar em consideração os protocolos e licenças livres, o que pode
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acarretar aos interagentes desde total liberdade de reuso da obra até a
restrição de algumas liberdades e garantias para o compartilhamento do
conteúdo.
PRODUÇÃO DE REA E PROTOCOLOS ABERTOS
Quando um conteúdo não é construído sob protocolos abertos ou livres,
de alguma maneira ele acarreta restrições para o interagente, uma vez que
para abri-lo ou usá-lo, haverá necessidade de comprar um determinado
software ou, se não tiver uma licença que diga o que pode ou não ser feito com
aquele conteúdo, ficará refém das leis de propriedade intelectual. Entretanto,
se ele for criado com conteúdos livres e sob padrões abertos, tendo como base
softwares livres, por exemplo, não haverá nenhum constrangimento, nem de
ordem econômica, uma vez que esses softwares podem ser baixados
gratuitamente; nem de ordem jurídica, se for licenciado livremente, já que
nesse modelo de licenciamento existe indicação prévia do que pode ou não ser
feito.
A produção de REA está inspirada técnica e filosoficamente na cultura
hacker, na cultura da liberdade, nas comunidades de software livre que primam
pelo compartilhamento de ideias e conteúdos, do trabalho colaborativo e da
disponibilização de materiais digitais livres na rede.
[...] a cultura hacker underground impulsionou o movimento do
Software Livre e, em seguida, uma cadeia de novas palavras-chave
foi gerada: Código aberto, conteúdo aberto, economia da dádiva,
bens comuns digitais, livre cooperação, compartilhamento de
conhecimento e outras variantes faça-você-mesmo como arquitetura
de código aberto, arte de código aberto e assim por diante
(PASQUINELLI, 2012).

É, segundo Silveira (2012), muito difícil construir REA sem a utilização de
padrões abertos. Para ele, os padrões e formatos não devem ser
negligenciados quando tratamos do tema, pois o software incorpora
concomitantemente a dimensão técnica e política. O autor supracitado,
identifica um problema nodal em termos de concepção de tecnologia e
educação, ao fazer uma crítica aos professores que encaram a tecnologia
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apenas como um meio para produzir ou fazer algo. Tratar a tecnologia como
simplesmente meio é desmerecer, nas palavras de Sérgio Amadeu da Silveira,
“a tecnologia como expressão do nosso tempo”, como cultura e linguagem
contemporânea. É termos apenas uma concepção ingênua de seus
desdobramentos. Silveira (2012) afirma que “os formatos são definições para
se armazenar arquivos digitais. Toda a nossa comunicação digital é feita sobre
formatos e padrões, e a nossa memória, é uma memória de formatos. Então,
se você desconsiderar isso, você desconsidera uma fase da nossa cultura”
(SILVEIRA, 2012).
A partir dessa fala, levando em consideração que toda nossa
comunicação e formas relacionais estão vinculadas à rede cibernética, ou seja,
que dependemos em grande parte do conhecimento codificado nas ações e
práticas cotidianas, os formatos têm grande poder, e portanto, merecem
atenção. Quando usamos formatos digitais para produção de um conteúdo,
precisaremos necessariamente de um intermediário para ter acesso a esses
conteúdos (leitura, visualização, intervenção). Os softwares podem ser
desenvolvidos por comunidades ou por empresas, que determinam a maneira
pela qual vamos poder usar aquilo que produzimos em suas bases (se vou
poder remixar, acessar, etc). Portanto, ao criar um recurso educacional, não
podemos ser reféns de empresas ou intermediários, de maneira contrária,
teremos limitações sobre o poder de controlar nossa própria criação. Nesse
contexto, as comunidades de software livre passam a criar referenciais
políticos, organizacionais e filosóficos interessantes para o campo do
desenvolvimento da cultura, ciência e educação. Ao mesmo tempo que
precisamos flexibilizar essas questões ao discutir REA, com a finalidade de não
excluir coletivos ou produções individuais, temos que radicalizar para garantir
cada vez mais direitos.
REA E AS LICENÇAS LIVRES
Muitos conteúdos disponibilizados em rede estão abertos, geralmente
para podermos visualizar, ouvir e ler, mas não para manipular, remixar, bricolar
e utilizá-los no todo ou em partes. Essa impossibilidade não é decorrente de
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um impedimento técnico, já que a lógica do digital possibilita que você possa
facilmente baixar, operar e compartilhar conteúdos. Ela provém, como já
mencionamos, do campo jurídico, decorrente de leis nacionais e internacionais
de proteção aos direitos autorais, o que configura o Regime de Propriedade
Intelectual. A incompatibilidade do contexto digital com o campo jurídico
restritivo, gera um ambiente de incertezas e embates muito grande. No campo
educacional, por exemplo, é comum surgirem muitas dúvidas quando o tema é
utilizar conteúdos culturais para fins educacionais, já que em alguns países
isso é possível dentro de leis específicas. Um dos exemplos é o Fair Use (uso
justo ou aceitável), uma doutrina jurídica que permite o uso limitado de
conteúdos que estejam sob regime de direitos autorais, sua finalidade é
equilibrar os interesses dos detentores de direitos autorais com o interesse
público de usufruto das obras e bens culturais.
No Brasil, temos um regime de restrições e exceções, onde o conteúdo
disponibilizado, que não esteja licenciado, está diretamente sobre o regime
jurídico de leis de direitos autorais. O questionamento sobre a função da lei,
que deveria incentivar o criador e a cultura não passam despercebidos,
Paranaguá (2008) questiona “[...] direitos autorais já foram protegidos por 14
anos. Agora, no Brasil, são protegidos por toda a vida do autor, mais 70 anos
após sua morte. Quem o Estado está incentivando a criar cultura?” Diante das
tecnologias digitais e do acesso ao conhecimento, é extremamente importante
a revisão de leis maximalistas como a atual lei de direitos autorais. Sempre
houve conflitos de interesse, como nos diz Magrani (2008, p.155): “O sistema
de incentivo à criatividade artístico-literária, consubstanciado no direito de
autor, sempre foi marcado por um dualismo de interesses. Por um lado, o
interesse individual do autor em proteger sua criação e, de outro, o interesse da
coletividade pelo acesso à obra.” Precisamos encontrar um consenso. Os
processos desencadeados pela cultura digital envolvem a necessidade de
acesso ao conhecimento, mas principalmente de liberdade de usufruir
plenamente

dele,

podendo

modificá-lo,

remixá-lo

e

compartilhá-lo.

Conhecimento e cultura não podem ser considerados reserva de mercado,
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devem estar abertos para a produção cultural, para o desenvolvimento da
ciência e da inovação. Dessa maneira, podemos compreender porque nem
tudo que está disponível, que é aberto, é livre para ser utilizado, remixado e
compartilhado, nem no seu todo ou em partes, mesmo que seja para fins
educacionais.
Existem vários tipos de licenças criativas, entre elas a GPL, Copyleft,
Creative Commons, REcombo e licença da arte livre. Também encontram-se
licenças radicais, que criticam o potencial de proteção de direitos privados que
não sejam os do próprio trabalhador da cultura, como a Copyfarleft, defendida
por Dmytri Kleiner (2007), que diz que só através dela uma licença terá um
valor revolucionário,
Para fazer isso, uma licença não pode ter um único conjunto de
termos para todos os usuários, mas deve ter regras diferentes para
classes diferentes. Especificamente, um conjunto de regras para
aqueles que trabalham no contexto da propriedade dos trabalhadores
e da produção baseada em bens comuns e outro para aqueles que
empregam a propriedade privada e o trabalho assalariado na
produção (KLEINER, 2007- Tradução da autora).

As licenças criativas vêm como alternativa ao copyright, e caracterizam-se
por ser aquelas que permitem liberar conteúdos de maneira compartilhada,
para que terceiros possam usar e remixar, sem que para isso se infrinjam
direitos autorais. Se no copyright todos os direitos são reservados, numa
licença livre, criativa ou flexível, alguns direitos são reservados ou nenhum
direito é reservado. O copyleft é um trocadilho à copyright, se este significa
todos os direitos reservados (all rights reversed), copyleft significa pegue o que
precisar. Uma obra sob licença copyleft necessita que suas derivações ou
extensões sejam também livres, criando condições favoráveis para que outros
contribuam com melhoramentos ou obras derivadas.
A licença Creative Commons- CC teve como um de seus criadores
Lawrence Lessig, que defende a premissa, de que, onde impera a cultura da
liberdade impera a criatividade, ou seja, a flexibilização da lei de direitos
autorais, objetiva a construção de ambientes favoráveis ao fomento e
desenvolvimento da cultura e conhecimentos livres. A CC caracteriza-se por
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ser uma licença flexível, onde o autor abre mão de alguns de seus direitos e
oferece algumas liberdades aos interagentes.
A CONSTRUÇÃO/DESCONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
A construção de leis, no campo dos Recurso Educacionais Abertos,
ganha pioneirismo no Brasil e merece reconhecimento, por defender o uso de
recursos públicos para investimento em bens imateriais, que possuem uma
licença que não seja copyright. O que tem gerado um contexto de embates, de
forte tensão, que envolve interesses antagônicos entre o público e o privado,
representado por grandes corporações que passam a agir e intervir de maneira
intensa no campo da política. Segundo Boneti (2012), as políticas públicas são
construídas dentro de um contexto muito complexo de correlação de forças
entre Estado, classes sociais e sociedade civil, que transformam verdades
relativas em verdades absolutas, as quais tornam-se os pilares de sustentação
para a elaboração e operacionalização dessas políticas. Boneti (2012) ainda
relata que, com o avanço das relações econômicas globalizadas, os agentes
definidores das políticas públicas não são apenas nacionais, o que torna mais
obscuro identificar os interesses de classe aí contidos. Ele mesmo, reforça
essa premissa ao dizer que: “entende-se que existe uma estreita afinidade
entre os projetos do Estado (as políticas públicas) com os interesses das elites
econômicas.[...] a definição das políticas públicas é condicionada aos
interesses das elites globais por força da determinação das amarras
econômicas próprias do modo de produção capitalista”(Boneti, p.19, 2012).
Assim, fica claro que as políticas públicas são definidas por diferentes agentes,
grupos sociais, que com a globalização não podem mais ser definidos do ponto
de vista das articulações e conflitos nacionais.
As iniciativas de REA que surgem nas universidades, nas comunidades
de educadores, coletivos, pesquisas científicas, etc. podem ser consideradas
como uma via de resistência e mudança na promoção, construção e circulação
do conhecimento. A partir das falas de Boneti (2012), que começamos a
analisar e compreender o cenário das políticas públicas de REA no Brasil.
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Percebemos como escasso o número de iniciativas para construção de leis,
aqui podemos citar três delas, por exemplo: Projeto de Lei Federal nº
1.513/2011, que “dispõe sobre a política de contratação e licenciamento de
obras intelectuais”; o Decreto municipal da cidade de São Paulo nº 52.681, o
qual “dispõe sobre o licenciamento obrigatório das obras intelectuais
produzidas com objetivos educacionais”; e o Projeto de Lei do Distrito Federal
nº 1832/2014, atualmente Lei nº 5.592, de 23 dezembro de 2015, que “institui
política de disponibilização de Recursos Educacionais”. Observamos que todas
as legislações citadas têm praticamente a mesma preocupação, e incidem
diretamente sobre a necessidade de padrões técnicos livres conhecidos
internacionalmente.
Sabemos que as políticas públicas carecem de uma continuidade, já que,
na maioria das vezes, suas existências dependem da manutenção dos
governos que as apoiam. De 2008 para 2017 são nove anos e, portanto, três
diferentes contextos de governo, o que infere diretamente em momentos de
maior ou menor fomento e produção de REA. No governo Lula (2003-2010),
existia uma forte atenção do Estado acerca das iniciativas envolvendo software
e cultura livres. Entretanto, os retrocessos começar a aparecer desde a troca
do governo Lula para Dilma, onde, apesar de pertencerem a um mesmo partido
político (PT), as descontinuidadeS de políticas são significativas. O
investimento em software livre deixa de ser prioridade, e a retirada das páginas
do governo do licenciamento em Creative Commons, deixa isso abertamente
evidente. Situação agravada, posteriormente, com o processo de Impeachment
sofrido pela Presidenta Dilma (2010-2016), onde Michel Temer (PMDB)
assume o poder e há uma completa reconfiguração governamental e política,
marcada por retrocessos em vários campos. Essa transição elenca profundo
impacto para o setor educacional, especialmente para a produção de REA. Em
seus primeiros meses de gestão, por exemplo, Temer anunciou o interesse em
trocar o software livre usado em todo o sistema governamental pelos
programas sob licença fechada de uma determinada empresa internacional.
Isso acarreta não somente um alto custo para os cofres públicos, como
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também implica diretamente na diminuição da segurança cibernética do
Estado.
PROTAGONISMO BRASILEIRO NA CONSTRUÇÃO DE REA
COMUNIDADE REA BRASIL
O conceito de REA, chega ao Brasil através da Carolina Rossini, a
fundadora do portal REA Brasil, o que estimulou debate acerca do tema e
incentivou a participação de diversos protagonistas no cenário brasileiro. Tratar
desse tema é fazer referência a um conceito que tem como característica
principal a colaboração, o que acarreta um campo com definições diversas, que
estão em constante movimento e atualização. Por isso, a organização do sítio
www.rea.net.br3 foi pensada para funcionar como uma rede, onde os
interagentes são convidados a participar, construindo em conjunto enquanto
membro da comunidade. Dialogando com o meio digital, seu lugar de origem e
produção, não cabe uma leitura estática aos REA, tanto acerca do seu
entendimento quanto sobre as plataformas nas quais se apresentam. A ideia
de fixação não corresponde à velocidade e capacidade produtiva das TIC nem,
consequentemente, dos REA.
Chamamos atenção para o formato do sítio na rede, que permite não
somente o acesso mas também promove a sua ampliação através do
compartilhamento de experiências entre os usuários. Essa estrutura fortalece o
movimento de produção de REA, assim como solidifica as bases que
sustentam a concepção dos conteúdos livres e publicizam suas práticas,
possibilidades e conteúdos. Nesse sentido, há um destaque para as micropolíticas, já que não apenas as políticas governamentais ou de Estado atuarão
na divulgação e fomento dos REA. As micropolíticas provém dos grupos de
pesquisas dentro das universidades, das escolas, dos coletivos artísticos, etc.
PROJETO FOLHAS: A EXPERIÊNCIA DO ESTADO DO PARANÁ

3

Durante a escrita desse artigo o sítio iniciou a migração para aberta.org.br.
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O projeto Folhas, teve como principal resultado a produção de livros
didáticos públicos, disponibilizados em rede e com livre acesso para uso e
reuso. Desenvolvido no estado do Paraná, a proposta desafiou professores da
rede pública a serem autores dos seus próprios recursos, pensando nas
demandas específicas de cada realidade educacional. Assim, durante seis
meses, em colaboração com universidades do sul do país, esses profissionais
envolveram-se no processo de elaboração dos papers que posteriormente
foram transformados em livros.
Nesse contexto, os educadores são valorizados e respeitados como
profissionais, e os resultados se estendem à melhoria educacional, refletindo
também nos cofres públicos do estado. Os livros, produzidos com base nas
diretrizes estaduais de educação, foram distribuídos por todo ensino médio da
rede estadual do Paraná. Cada exemplar custou um valor muito abaixo, se
comparado ao que o governo gasta anualmente na aquisição de livros
didáticos. Além do aspecto econômico, os resultados obtidos no aprendizado
também foram positivos, os alunos do ensino médio público, durante esse
período, apareceram como um dos melhores do país, segundo o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).
Portanto, nesse processo, todos ganharam, a administração pública, que
teve seus gastos reduzidos e pôde investir em outras frentes, os profissionais,
que se qualificaram e sentiram-se valorizados, e os alunos, que com essa
estrutura tiveram acesso a uma educação de alto nível. As práticas REA
possibilitaram uma mudança na lógica educacional, a partir de um modelo
colaborativo e livre de produção e utilização, respectivamente. Entretanto, essa
política não teve continuidade, diante da mudança de governo e partido
político, o projeto foi engavetado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O tratamento dos REA no Brasil ainda não ganhou a dimensão merecida.
Temos, por um lado, poucas políticas públicas que fortaleçam, através do
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caráter normativo, essa iniciativa e, por outro, quando existem, são
descontínuas. Os achados durante a pesquisa, indicam que é forte a
movimentação política dos membros da comunidade REA, em termos de
militância e participação, em diversos fóruns que discutem essa temática,
inclusive no incentivo à criação de leis e incentivo público. Há também um
interesse e práticas de coletivos, instituições e intelectuais na construção de
REA, edificando micropolíticas que auxiliam na sua divulgação e, futuramente,
na construção de políticas públicas mais sólidas. É importante mencionar que a
criação do site tem dado visibilidade a inúmeras iniciativas no país, oriundas de
projetos de pesquisas e coletivos independentes, mas que não pudemos trazer
para os espaços desse artigo.
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A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO 3.0:
UMA PESQUISA EXPLORATÓRIA SOBRE O TRABALHO COM PROJETOS
EM UMA ESCOLA PRIVADA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Rafael Faermann Korman1
Bettina Steren dos Santos2
Eixo 3 – Formação de Professores
RESUMO
A Era Digital exige cada vez mais uma formação de professores que desenvolva habilidades
condizentes com as novas demandas da sociedade. Dentre essas habilidades, o trabalho com
projetos se apresenta como uma alternativa para promover a colaboração entre os alunos, lidar
com problemas reais e desenvolver a autonomia dos estudantes. Tais características compõem
a Educação 3.0, na qual o papel do professor não é mais simplesmente de um transmissor de
conhecimento e guardião da ordem, mas de designer e gerenciador de um complexo conjunto
de projetos. Este artigo tem como objetivo analisar a formação de professores de uma escola
de ensino privado, no ano de 2016, em relação ao entendimento do trabalho com projetos e
sua importância para a educação contemporânea. Como metodologia foi realizada uma
pesquisa exploratória aplicada a 73 professores, por meio de um questionário contendo nove
perguntas fechadas e uma pergunta aberta sobre o entendimento em relação à atividade
proposta. Sobre as perguntas fechadas foi realizada uma análise de variância (ANOVA),
utilizando a ferramenta Microsoft Excel. Sobre a pergunta aberta foi realizada uma análise
textual discursiva, utilizando o software NVivo. Os resultados mostraram que os professores,
mesmo sem a explicação prévia sobre os conceitos envolvendo o trabalho com projetos, e
levando em conta o pouco estudo realizado sobre o tema nas formações iniciais, conseguiram
apropriar-se dos conteúdos abordados, especialmente por meio da metodologia ativa
desenvolvida nos encontros. A avaliação da formação proposta com resultado excelente revela
a apreciação pela temática, pela metodologia, mas também pode apontar que é possível
trabalhar com assuntos inovadores conforme a abordagem dada, o que é positivo frente às
mudanças necessárias na área da Educação. Os resultados dessa pesquisa podem ser usados
como futuros estudos sobre formação de professores que utilizem metodologias ativas ou na
perspectiva da Educação 3.0 para trabalhar assuntos considerados tabu ou complexos, de
forma a despertar o interesse do corpo docente.
Palavras-chave: Formação de professores. Educação 3.0. Pedagogia de Projetos. Gestão de
Projetos.

INTRODUÇÃO
A Era Digital, simbolizada pela consolidação da internet na sociedade,
parece exigir diferentes concepções de escola e de professor (PÉREZ-
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GÓMEZ, 2015). No que diz respeito ao perfil do profissional, o autor identifica
que deve haver uma mudança de transmissor de conhecimento para uma
função mais tutorial da aprendizagem. Dessa maneira, a formação docente
também deve sofrer alterações significativas, principalmente na formação
inicial, com cursos mais práticos, e no desenvolvimento de formadores, criando
experiências de aprendizagem adequadas, com consciência crítica, reflexão e
noções teóricas fundamentais.
Em seu estudo sobre as principais reformas educacionais do final do
século XX, Tardif, & Lessard (2011) apontam que a profissão docente deve
evoluir segundo uma lógica de profissionalização, no sentido de um
reconhecimento de status pela sociedade e também como desenvolvimento,
pelo próprio professor, de um repertório de competências específicas e saberes
próprios que contribuam para a aprendizagem do maior número possível de
pessoas. Segundo esses autores, em vários países, há uma constatação de
um alto nível de estresse e da falta de tempo para encarar todas as
dificuldades encontradas no ambiente escolar.
Tardif (2014) identifica como um dos maiores entraves da formação
docente o que ele chama de “modelo aplicacionista do conhecimento”. Em
outras palavras, o aluno passa anos assistindo aulas em formato de disciplinas
e conteúdos fragmentados, depois segue para o estágio, no qual aplica esses
conhecimentos e, por fim, ao final da sua formação, trabalha sozinho e se dá
por conta de que muitos desses conteúdos não aparecem de forma adequada
na sua rotina. Da mesma forma, esse modelo também é institucionalizado
dentro da universidade, criando-se, dessa forma, três entes distintos: o
pesquisador, que produz conhecimento; o formador, que transmite esse
conhecimento; e o profissional, que aplica esse conhecimento na prática.
Em consonância com a necessidade de mudanças nesse quadro, Lengel
(2013) desenvolveu o conceito de Educação 3.0, que pode ser definido como o
processo de ensino que faz uso das novas tecnologias considerando não
apenas o impacto do aprendizado colaborativo e personalizado advindo do
crescente uso da internet, como também a reutilização de conteúdos de
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aprendizagem e o reconhecimento desse aprendizado por meio de métodos
formais ou informais. Um dos aspectos mais importantes desse modelo,
segundo o autor, é o “trabalho com problemas que valem a pena resolver”, isto
é, que precisam ser resolvidos para tornar o mundo melhor. Dessa maneira, o
estudante precisa trabalhar com projetos colaborativos para resolver questões
relevantes à sociedade.
Hernandez (1998) defende que a pedagogia de projetos deve ser usada
para nortear o currículo escolar em detrimento da divisão da escola por
disciplinas, uma vez que os projetos abrangem uma gama muito maior de
habilidades a serem desenvolvidas pelo aluno. No entanto, o estudo realizado
por Ortiz & Clementino (2014) em 213 Instituições de Ensino Superior (IES)
apontou carência nos cursos de pedagogia no que diz respeito à formação
teórica e à falta de estimulação sistemática das competências necessárias para
gerir projetos culturais ou educativos. Na mesma linha, Prasinski (2015)
mostrou em sua dissertação que apesar da tentativa da implementação da
pedagogia de projetos e outras propostas inovadoras na escola, há ainda
muitas dificuldades em relação ao rompimento dos professores com os
modelos tradicionais.
É nesse cenário de mudanças que este artigo tem como objetivo
analisar a formação de professores de uma escola de ensino privado, no ano
de 2016, em relação ao entendimento do trabalho com projetos e sua
importância para a educação contemporânea.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
De acordo com Tardif (2014), os saberes docentes derivam de várias
fontes e possuem forte caráter experiencial. Em sua obra, o autor tenta
compreender a origem dos saberes que o professor deve possuir para exercer
a sua profissão. Dentre esses saberes estão os saberes experiências, ou
práticos, que também levam em consideração a interação estabelecida entre o
professor e os demais atores, as normas e obrigações estabelecidas no seu
trabalho e o próprio funcionamento da instituição. Sobre essas considerações,
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cabe ressaltar três pontos: a) que há uma defasagem entre a formação inicial e
a realidade do ensino, constatada pelo professor; b) que é, nos primeiros cinco
anos, que o professor parece adquirir sua “experiência fundamental”, criando a
sua “maneira pessoal de ensinar”; e c) que essas experiências não possuem o
mesmo valor, uma vez que estabelecer uma relação entre aluno e professor é
mais importante do que conhecer as regras da secretaria, por exemplo.
Portanto, pode-se dizer que a experiência ou a prática é um processo como os
professores ressignificam sua formação para melhor ajustar ao seu trabalho.
Esse conjunto de saberes se torna mais complexo à medida que a
sociedade digital exige um professor mais orientador do que expositivo. Para
Lengel (2012), o papel do professor não é mais simplesmente de um
transmissor de conhecimento e guardião da ordem, mas de designer e
gerenciador de um complexo conjunto de projetos, estudantes e atividades que
mudam frequentemente, que trabalha em estreita colaboração com outros
professores e profissionais da universidade e do mercado de trabalho para
garantir que o projeto dos alunos seja apontado para direção certa.
Lengel (2013) define, ainda, a partir da necessidade do desenvolvimento
de novas habilidades para o estudante do século XXI, seis princípios da
Educação 3.0, de acordo com a Figura 1:
Figura 1 – Seis princípios da Educação 3.0

Fonte: (Adaptação de Lengel, 2013).
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Ao abordar a Educação 3.0, Bopprê (2013) afirma que esse novo
conceito se configura quanto maior for a interação das pessoas com a
tecnologia e os ambientes de aprendizagem, visando a resolução de seus
dilemas e com o ensino cada vez mais personalizado. Além disso, o professor
não pode ser mais aquele que transmite um saber pronto, mas que orienta a
aprendizagem colaborativa fundamentada na troca de experiências entre
alunos e entre alunos e professores.
Essa perspectiva inovadora começa a aparecer em algumas IES, de
acordo com Lopes & Oliveira (2017). Em iniciativas pontuais, mas bastante
diferenciadas em relação ao status quo, algumas IES sugerem a abolição de
disciplinas em prol dos projetos, matrizes curriculares baseadas em
competências, módulos semestrais em torno de projetos integradores,
residência pedagógica e plano de carreira. Em comum, o incentivo à
competência para desenvolver e gerir projetos.
A Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) como metodologia de
ensino surge nos últimos anos como consequência de uma revolução nas
teorias de aprendizagem e das mudanças ocorridas no mundo no século XXI.
Em suma, pode ser definida como um método sistemático para desenvolver
habilidades por meio de investigação em torno de questões do mundo real
(BUCK INSTITUTE FOR EDUCATION, 2008; BENDER, 2014).
No entanto, há ainda um grande desconhecimento sobre como trabalhar
com projetos, seja no sentido pedagógico, do trabalho em sala-de-aula
(PRASINSKI, 2015), quanto no sentido da gestão de projetos, transversal às
disciplinas e que abranjam mais aspectos da organização escolar (KORMAN,
2013; ORTIZ & CLEMENTINO, 2014). E é na percepção da importância do
trabalho com projetos e na carência de uma formação mais sólida que se
impõe o objetivo desse artigo, que é analisar a formação de professores de
uma escola privada, no ano de 2016, em relação ao entendimento do trabalho
com projetos e sua importância para a educação contemporânea.
METODOLOGIA
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Esse estudo ocorreu por meio de uma pesquisa exploratória, que, de
acordo com Gil (2008), tem o objetivo de desenvolver e esclarecer conceitos e
paradigmas. O método utilizado para a coleta de dados foi a elaboração de um
questionário, aplicado a 73 professores de uma escola privada. Cabe ressaltar
que essa escola iniciou, no ano de 2015, um processo de implantação da
Educação 3.0 em seu currículo, tendo como principais características a
educação de tempo integral, a utilização de novas tecnologias educacionais e a
adoção das metodologias ativas de aprendizagem, visando o protagonismo do
aluno e o ensino customizado. Em 2016, um dos tópicos da formação de
professores foi “Gestão de Projetos e Processos”, com o objetivo de realizar
um alinhamento em relação a esses conceitos-chave para a organização. Ao
longo de 8 meses, sete grupos de professores, de 8 a 12 pessoas, realizaram a
formação no tema proposto, com a duração de 1 hora e 40 minutos cada
encontro. A atividade proposta foi mediada pelo Gerente de Projetos da escola,
por meio de metodologias ativas de aprendizagem. Ao final, cada participante
recebeu um questionário de avaliação do encontro.
Foi proposto um questionário para identificar o entendimento dos
professores sobre a atividade de formação realizada. Os itens presentes na
ficha de avaliação foram escolhidos através de um brainstorming entre o
professor condutor da atividade, responsável pela formação, e a direção da
escola. Foram levantados 9 itens de avaliação sobre a atividade, utilizando
uma escala Lickert de 5 pontos (sendo o valor 1 para “Péssimo” e valor 5 para
“Excelente”). Objetivava-se, ainda, identificar observações alternativas por meio
de uma pergunta aberta, intitulada “Comentários, críticas ou sugestões”.
Foram submetidos à pesquisa todos os professores presentes na
formação. Após o término do encontro, os professores preenchiam a ficha de
avaliação impressa, sem identificação, e entregavam ao condutor da atividade.
Os dados referentes às perguntas objetivas foram tabulados em planilha
Microsoft Excel, ferramenta que também foi utilizada para a elaboração dos
gráficos. A questão aberta “Comentários, críticas ou sugestões” foi avaliada por
meio da análise textual discursiva de Moraes (2003) para gerar a categorização
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dos materiais do corpus, utilizando-se o software NVivo como ferramenta de
apoio. Os resultados obtidos são apresentados na seção seguinte.
RESULTADOS
A seguir, serão mostrados os resultados oriundos desse questionário.
Em primeiro lugar, será apresentada a análise sobre a questão aberta,
“Comentários, críticas ou sugestões”. Em seguida, os resultados obtidos a
partir da análise de dados em Excel para os itens quantitativos.
Em relação à questão aberta, “Comentários, críticas ou sugestões”, dos
73 questionários coletados, 48 professores escreveram alguma resposta e os
outros 25 deixaram em branco. O perfil dos participantes foi bastante variado,
com representação docente da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do
Ensino Médio.
A análise textual discursiva levou a criação de 3 categorias
predominantes encontradas nas respostas dos 48 comentários: 25 (52,1%)
deles referiram-se à “Qualidade da metodologia” utilizada na formação; 18
(37,5%) faziam menção à “Questão do tempo”, isto é, ao pouco tempo para a
formação; e 10 (20,8%) diziam respeito à “Importância do tema”. A Figura 2
mostra a distribuição dos comentários dos professores em relação às
categorias de análise criadas a partir do gráfico gerado pelo programa NVivo.
Figura 2 – Número de comentários sobre a avaliação por categoria de análise
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Fonte: Autores.

Os comentários sobre a “qualidade da metodologia” podem estar
relacionados com o grau de inovação da dinâmica realizada. Isso ocorreu pelo
fato da atividade não ter se baseado em uma aula expositiva sobre o tema e ter
permitido que os professores também pudessem trocar experiências entre si e
ter construído soluções – que é, segundo Pérez-Gómez (2015), o que se deve
buscar na formação docente na Era Digital.
A “questão do tempo”, isto é, do pouco tempo, pode ser vista tanto pela
ótica de que o tema foi do agrado do público e era desejável mais tempo,
quanto pelo olhar de que, por tudo que foi trabalhado na formação, o tempo foi
curto, ou mal pensado. Analisando as notas atribuídas pelos professores e a
referência nos comentários sobre a qualidade e a importância do tema, podese concluir que o que predomina na questão do tempo é o desejo por mais
momentos de formação com essa temática. Não obstante, cabe retomar o que
Tardif (2014) aponta em relação à fragmentação do trabalho e da formação do
professor: embora esse pequeno momento de formação seja oportuno, talvez
seja, ainda, insuficiente para dar conta do desenvolvimento pleno do professor
e de sua ansiedade frente às mudanças que o século XXI impõe.
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Por sua vez, os comentários sobre a “importância do tema” podem
revelar, ao mesmo tempo, a percepção da relevância do trabalho com projetos
e a carência do estudo dessa temática na formação inicial, como mostrou Ortiz
& Clementino (2014). À medida que o professor precisa tornar-se cada vez
mais um designer de currículo (LENGEL, 2013), competências como trabalhar
com projetos se fazem essenciais.
Em relação às notas atribuídas pelos professores nos 73 questionários,
foi realizado um estudo estatístico de Análise de Variância (ANOVA) para
avaliar se há efeitos significativos entre o número de encontros e os tópicos de
avaliação do questionário. A Tabela 1 mostra as notas médias de todos os
professores por tópicos de avaliação e por encontro. A Tabela 2 apresenta a
ANOVA.
Tabela 1 – Tabela-resumo das médias por tópicos de avaliação e por encontro
Metodologia de
Apropriação/ Apropriação/ Apropriação/
aprendizagem
Clareza de
Uso de
conhecimento conhecimento conhecimento ativa (trabalhar os
Planejamento Conteúdo
Tempo
Encontro
linguagem e recursos
do conceito de do conceito de do conceito de conteúdos sem a MÉDIA
da aula
trabalhado
da aula
comunicação didáticos
pensamento
gestão por
gestão por
exposição prévia
sistêmico
projetos
processos
do professor/
facilitador)
Encontro 1

4,900

4,800

4,900

4,900

3,600

4,500

4,500

4,400

4,600

4,567

Encontro 2

5,000

4,900

4,900

4,800

4,300

4,700

4,900

4,900

5,000

4,822

Encontro 3

5,000

5,000

4,909

5,000

4,000

4,455

4,636

4,545

4,909

4,717

Encontro 4

5,000

4,636

5,000

4,909

4,000

4,727

4,727

4,636

4,818

4,717

Encontro 5

5,000

4,875

5,000

4,625

3,750

4,750

4,750

4,750

4,750

4,694

Encontro 6

5,000

4,909

5,000

4,636

4,455

4,909

4,909

4,909

5,000

4,859

Encontro 7

5,000

4,917

5,000

4,917

4,833

4,667

4,750

4,750

5,000

4,870

MÉDIA

4,986

4,862

4,958

4,827

4,134

4,673

4,739

4,699

4,868

Fonte: Autores.

Tabela 2 – Tabela ANOVA das categorias de avaliação

Fonte: Autores.

1470

Os dados na Tabela 1 mostram que a avaliação feita pelos professores
da atividade sobre projetos foi considerada excelente em todos os encontros,
com nota sempre acima de 90% (4,5). As respostas sobre a apropriação do
conhecimento

dos conceitos

trabalhados

também foram

consideradas

excelentes, com notas médias de 4,673, 4,739 e 4,699, mesmo sem a
exposição prévia do professor dessas definições. Por conseguinte, a
metodologia utilizada, concordando com a análise textual discursiva, também
teve uma altíssima consideração dos professores, com média igual a 4,868.
Os resultados da ANOVA, na Tabela 2, permitem concluir que existe
efeito significativo dos encontros (Linhas), independente do quesito das
colunas. Em outras palavras, analisando a Tabela 1, podemos ver que no
Encontro 1, independente do tópico de avaliação analisado, há uma diferença
nas notas atribuídas em relação aos demais encontros. Uma causa dessa
discrepância pode estar relacionada com o fato de ser o encontro inicial, em
que o condutor da atividade ao aplicar a dinâmica planejada, ainda não tem
segurança sobre a efetividade do que é proposto. De toda forma, mesmo tendo
sido o encontro com a pior avaliação, a nota média foi de 4,567, ou seja, acima
de 90% de aprovação.
A ANOVA também nos permite visualizar que existe efeito significativo
dos tópicos de avaliação (Colunas), independente do quesito dos encontros.
Colando de outra maneira, analisando a Tabela 1, podemos ver que as notas
na coluna “Tempo de aula”, independente do encontro, são ligeiramente mais
baixas que os outros tópicos. Esse resultado está bem alinhado com a resposta
dada pelos professores nos comentários escritos analisados anteriormente.
Após realizar a análise qualitativa e quantitativa dos resultados, é
possível inferir que, embora o tema de projetos seja ainda desconhecido e
pouco explorado dentro da formação de professores, principalmente em
relação à gestão de projetos, a abordagem da metodologia ativa, na
perspectiva da Educação 3.0, pode favorecer a aprendizagem e despertar para
o desenvolvimento do tema. Mesmo com pouco tempo de trabalho, se a
atividade for desenvolvida no sentido de promover o protagonismo do
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participante, utilizar seus saberes prévios e favorecer a aprendizagem
autônoma, até assuntos não priorizados podem se tornar relevantes e
estimulantes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse artigo apresentou a discussão inicial de uma pesquisa que teve
como objetivo analisar a formação de professores de uma escola de ensino
privado, no ano de 2016, em relação ao entendimento do trabalho com projetos
e sua importância para a educação contemporânea. O estudo se deu por meio
de uma pesquisa exploratória, realizada com um grupo de professores em
formação.
Os resultados mostraram que os professores, mesmo sem a explicação
prévia sobre os conceitos envolvendo o trabalho com projetos, e levando em
conta o pouco estudo realizado sobre o tema nas formações iniciais,
conseguiram apropriar-se dos conteúdos abordados, especialmente por meio
da metodologia ativa desenvolvida nos encontros. Mais que isso, apontaram
para a necessidade de se trabalhar mais tempo com o tema, dada a
importância identificada em relação a esse assunto.
A avaliação da formação proposta com resultado excelente revela a
apreciação pela temática, pela metodologia, mas também pode apontar que é
possível trabalhar com assuntos inovadores conforme a abordagem dada, o
que é positivo frente às mudanças necessárias na área da Educação. Dessa
maneira, fica o desafio para esses professores que participaram dessa
formação para que com autonomia busquem o conhecimento necessário nesse
novo momento pelo qual passa nossa sociedade. Os resultados dessa
pesquisa podem ser usados como futuros estudos sobre formação de
professores que utilizem metodologias ativas ou na perspectiva da Educação
3.0 para trabalhar assuntos considerados tabu ou complexos, de forma a
despertar o interesse do corpo docente. Como sugestão para próximas
pesquisas, pode-se acompanhar o professor no seu trabalho de sala de aula e
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verificar como e se ele aplica os novos conceitos aprendidos sobre projetos em
sua prática de sala-de-aula.
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JUVENILIZAÇÃO NA EJA: DIZERES E FAZERES DE PROFESSORES E
ESTUDANTES
Larissa Martins Freitas1
Melissa Noal da Silveira 2
Celso Ilgo Henz3
Eixo 3 – Formação de Professores
RESUMO
Este artigo objetiva tecer algumas re(des)construções – realizadas com professores do Ensino
médio EJA de duas escolas estaduais de Santa Maria/RS – sobre as razões-emoções do
processo de juvenilização na EJA. Metodologicamente o estudo fundamentou-se em uma
abordagem qualitativa do tipo estudo de caso (multicasos), porém também possuiu
características de pesquisa-formação, visto que os sujeitos participantes da pesquisa se
assumiram em processos de auto(trans)formação. Para a dinâmica dos encontros, utilizamos a
metodologia dos Círculos Dialógicos Investigativo-formativos, inspirados nos Círculos de
Cultura freireanos em aproximação com a pesquisa-formação de JOSSO (2010). Para análise
e interpretação dos diálogos construídos nos círculos, optamos pelo enfoque hermenêutico por
entendermos que este contribuiu para a compreensão e o desvelamento do que é significativo
para cada pessoa, a partir de suas vivências e experiências dentro de um contexto sóciohistórico-cultural. Concluímos, a partir das “vozes” dos professores, que as razões-emoções da
juvenilização na EJA são as experiências mal sucedidas no Ensino Médio regular, com um
histórico de reprovação elevado; a falta de sentido atribuída pelos estudantes à referida etapa,
a necessidade de concluir a Educação Básica mais rápido, visando garantir um trabalho melhor
e, consequentemente, uma vida social mais digna; o desejo de fazer uma graduação ou um
curso técnico; e a busca por uma educação mais humana e significativa.
Palavras-chave: Juvenilização na EJA; Ensino Médio; Experiências mal sucedidas na escola;
Aprendizagem significativa; Educação humanizadora.

PALAVRAS INICIAIS
O Ensino Médio brasileiro vem passando por uma forte crise de
identidade, visto seu caráter excludente, fragmentado e meritocrático,
construído ao longo da história, que apenas legitima as diferenças e não
atende às reais necessidades e expectativas dos estudantes. No Ensino Médio
regular diurno esse cenário ainda é mais evidente, pois há, por parte das
1
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escolas e dos professores, uma imensa preocupação com os conteúdos
programáticos e com a necessidade de preparar para concursos que visam o
ingresso no Ensino Superior. Isso o torna completamente desvinculado do que
seria necessário para que os processos de ensino-aprendizagem aconteçam
significativamente, e aqueles estudantes que possuem outros sonhos e
expectativas que não a graduação terminam por não encontrar sentido na
escola.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 9394/96, já
apontou, há duas décadas, a necessidade de reflexão e mudança na educação
(BRASIL, 1996); todavia, muitas das escolas não discutiram seus Projetos
Político- pedagógicos (PPP) em busca de melhorias e, em muitas das que
houve alteração nos documentos, as mudanças trazidas no PPP não saíram do
papel, mantendo algumas práticas educativas estagnadas. Além disso, o
próprio ensino regular, principalmente na etapa do Ensino Médio, costuma
afastar àqueles que não se “enquadram” na metodologia tradicional vigente, ou
“convidá-los” a procurarem a EJA para concluírem seus estudos com o
argumento de que os jovens estudantes não possuem mais idade apropriada
para estar no ensino diurno.
Desse modo, a EJA tem se constituído como uma alternativa viável para
aqueles que não encontraram espaço e reconhecimento na escola regular. Os
estudantes “originais” da EJA eram normalmente pessoas excluídas e
marginalizadas pela sociedade que não tinham direito à cidadania completa por
não serem alfabetizadas; hoje, no entanto, percebemos que essa modalidade
acolhe estudantes cada vez mais jovens.
Sendo assim, a pesquisa de mestrado que deu origem a este artigo
visou compreender: quais as razões/motivos que levam esses jovens
estudantes a buscarem a EJA para concluírem seus estudos, nas narrativas
dos professores? Na busca por responder a questão, escutamos primeiramente
estudantes da EJA de duas escolas públicas da cidade de Santa Maria/RS e, a
partir das falas deles, dialogamos com os seus professores.

1476

Nessa perspectiva, este artigo objetiva tecer algumas reflexões sobre as
razões/motivos do processo de juvenilização no Ensino Médio EJA, realizadas
com professores dessa modalidade que atuam em duas escolas estaduais de
Ensino Médio EJA da cidade de Santa Maria/RS, a partir das vozes de seus
estudantes. Essas reflexões fazem parte de uma pesquisa intitulada:
“Interfaces entre o Ensino Médio regular e a juvenilização na EJA: diálogos,
entrelaçamentos, desafios e possibilidades sobre quefazeres docentes”,
realizada entre os anos de 2014 e 2015.
ENSINO

MÉDIO:

UM

HISTÓRICO

DE

EDUCAÇÃO

ELITISTA

E

EXCLUDENTE
Percorrendo a história da educação brasileira, mais especificamente do
Ensino Médio, percebemos que esta sempre possuiu um caráter excludente e
elitista, estando a serviço da classe dominante. Muitas foram as tentativas de
melhoria dos problemas educacionais mais urgentes, porém nenhuma delas
obteve êxito, e as reformas que se sucederam foram “ensaios de passos,
quase sempre trôpegos, na direção de um destino incerto” (CARNEIRO, 2012,
p. 07).
A luta por um Ensino Médio para todos começou a se consolidar, de
certo modo, com a Constituição Federal de 1988, que reconheceu a
necessidade de ampliação da Educação Básica; e o Estado passou a
assegurar “progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao Ensino
Médio” (art. 208, II) a todas as pessoas da população que concluíram o Ensino
Fundamental. Nesse período o que mais se discutiu foi o direito à igualdade,
“se a educação do ponto de vista econômico era imprescindível, do ponto de
vista social era reclamada como a possibilidade de acesso das classes
populares às melhores condições de vida” (OLIVEIRA, 2013, p. 75).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96, avança
com objetivos mais detalhados:
[...] além de manter a redação original da Constituição, consagrou o
Ensino Médio como etapa final da educação básica, definindo-lhe
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objetivos abrangentes (art. 35) que englobavam a formação para a
continuidade dos estudos, o desenvolvimento da cidadania e do
pensamento crítico, assim como a preparação técnica para o
trabalho, assegurada a formação geral (CARNEIRO, 2012, p. 39).

A partir daí houve uma ampliação de vagas para o Ensino Médio.
Porém, não existiu a mesma ampliação no que diz respeito aos recursos
financeiros e ao investimento em formação inicial e permanente de professores
necessários para essa expansão, o que acarretou em uma imensa redução na
qualidade do ensino público brasileiro, sobretudo nessa etapa.
Além disso, com o progressivo aumento das vagas no Ensino Médio, a
escola passou a receber “outros sujeitos” (ARROYO, 2012, p. 25), eles
trouxeram/trazem a necessidade de “outras pedagogias” (ARROYO, 2012, p.
25). Não obstante, as escolas de Educação Básica continuam ensinando com
metodologias tradicionais, esquecendo-se de seu compromisso em assegurar a
qualidade humana de suas atividades. Ainda desconsideram que são espaços
de diferentes culturas, histórias de vida e saberes que podem e precisam ser
construídos e compartilhados na relação, didático-pedagógica e interpessoal,
entre os professores e os estudantes. Na realidade, o Ensino Médio funciona
“divorciado do conceito de Educação Básica e descolado das necessidades
básicas de aprendizagem de seus alunos” (CARNEIRO, 2012, p. 16).
O fato é que o modelo de educação vigente ainda é reflexo de uma
sociedade capitalista, dominadora e excludente, e de uma educação que foi se
configurando também dessa forma usando outras armas, “fere” com palavras,
com gestos e com metodologias que já não despertam mais o interesse dos
jovens de seu tempo, permitindo que muitos desacreditem em si mesmos e em
suas potencialidades. Encontramos ainda escolas com paredes frias que
julgam, discriminam e excluem, sem considerar a dignidade humana e sem
valorizar “os saberes de experiência” (FREIRE, 2011) que educandos trazem
em sua bagagem. Fato esse que torna a escola sem sentido e significado para
esses jovens, por estar desvinculada da realidade deles avançando “à revelia
das necessidades discentes e de suas motivações para estar nela” (AZEVEDO
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& REIS, 2014, p. 25), ao invés de assumir-se como espaço de possibilidades
de um futuro social mais promissor.
Sem contar que o discurso de que “precisam estudar para ter um futuro
melhor” não convence àqueles que necessitam sobreviver em meio a uma
sociedade que os oprime e os impede de serem cidadãos capazes de participar
ativamente dela. “A verdade é que o futuro é feito por nós mesmos, através da
transformação do presente” (FREIRE, 2000, p. 62), e é isso que o jovem de
hoje precisa aprender, para ter condições minimamente dignas para viver o
presente. Afinal, de que adianta somente acumular conteúdos se estes não
contribuem para uma vida social mais justa?
Esses constantes equívocos geraram um intenso processo de
juvenilização na EJA – aqui entendido como o ato de migração de inúmeros
jovens para a Educação de Jovens e Adultos. Esta modalidade foi se tornando
cada vez mais juvenil, e os estudantes quando chegam nela, “em geral, estão
desmotivados, desencantados com a escola regular, com o histórico de
repetência de um, dois, três anos ou mais” (RODRIGUES, 2010, p. 105). O
autor salienta também que a EJA surgiu para proporcionar o acesso à
educação aos que nunca tiveram a oportunidade; contudo, nos últimos anos,
tem como principal função auxiliar na aceleração dos estudos de jovens com
defasagem de relação idade-série.
A questão é compreendermos as(os) razões/motivos que levam esses
jovens a procurarem essa modalidade educativa. Para Carvalho (2009), essa
nova característica observada na EJA, intensificada na contemporaneidade,
emana “[...] das deficiências do sistema escolar, como a evasão e a repetência,
que ocasionam a defasagem entre a idade e série; da busca pela certificação
escolar, da dificuldade de acesso; da ausência de motivação para a escola,
entre outras” (p. 01).
Ademais, a EJA tem sido considerada por muitos docentes do Ensino
Médio regular não como um espaço de aprendizagem, mas como uma “válvula
de escape” para excluir das salas de aula do ensino regular aqueles que não
estão nos “padrões” estabelecidos pela sociedade dominante. Buscando
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compreender como os professores veem isso, escutamos primeiro os
estudantes e utilizamos as falas deles para provocar os diálogos com esses
professores.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Antes de iniciarmos os encontros auto(trans)formativos com os
professores da EJA, conversamos com os estudantes dessa modalidade, a fim
de escutar as razões/motivos da juvenilização na EJA sinalizadas por eles. Os
jovens apontaram 5 (cinco) razões/motivos: 1) garantir uma certificação e,
consequentemente, uma profissão mais digna; 2) para fazer um curso
profissionalizante ou uma graduação; 3) terminar o Ensino Médio mais rápido;
4) o fato de a EJA priorizar o ensino de conteúdos mais significativos; 5) buscar
uma educação mais humana. Aqui apresentaremos algumas reflexões sobre
as/os razões/motivos 4 e 5.
A/o razão/motivo 4), “O fato de a EJA priorizar o ensino de conteúdos
mais significativos”, perpassa outras(os) destacadas(os) pelos estudantes,
como “querer terminar mais rápido o Ensino Médio” e “ter experiências mal
sucedidas no Ensino Médio regular”, as quais seriam consequências diretas do
ensino

não

ser

significativo,

segundo

os

estudantes.

Diante

dessa

compreensão, questionamos os professores sobre a que eles atribuíam esse
“ensino” mais significativo na EJA. Tanto na Escola do Bairro, quanto na Escola
do Centro os professores conferiram o “ensino significativo” ao fato dos jovens
possuírem “maturidade” e/ou um objetivo claro do que eles querem, ao buscar
concluir os estudos. A professora Jacque destacou: “isso é a questão da
maturidade. Aqui na EJA ele (estudante) já sabe o que quer. Ele não vai ficar
brincando!” (JACQUE/EC). Nesse momento a docente Maria complementou a
fala da colega, argumentando:
Eu acho que para começar o aluno, quando vai para a EJA, tem
como primeiro objetivo terminar mais rápido. Então é muito mais fácil
a aprendizagem e o ensino ser significativo quando ele tem um
objetivo, que ele não tem no regular. Ele só vem porque ele tem que
vir, começa por aí. Então ele já tem um objetivo do porquê dele estar
ali e isso facilita para nós (MARIA/EC).
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Compartilhou desse mesmo entendimento a docente Flor de Liz a qual
disse que o jovem se afasta da escola e retorna “quando tem aquela
necessidade, aquele objetivo de se formar e ou de trabalhar” (FLOR DE
LIZ/EB). A professora Gisele, então, buscando argumentar sobre a falta de
objetivo dos jovens do Ensino Médio regular, relatou que esses dias, em uma
de suas turmas, alguns estudantes “começaram a passar um celular de mão
em mão”, e isso a deixou irritada, pois todos tinham muitos exercícios para
fazer e ela estava ali para tirar as dúvidas; no entanto, sentia que “não era
necessária ali”.
Percebemos nessas falas, e nas demais que surgiram ao longo do
diálogo com os professores das duas escolas participantes da pesquisa, que
muitos deles, ao tentarem analisar o porquê dos jovens buscarem na EJA
conteúdos mais significativos, outorgam essa busca apenas à imaturidade e à
falta de objetivos dos próprios jovens em relação à escola, à vida e ao futuro.
Afirmamos isso não só pelas palavras pronunciadas, mas por todo o contexto
das reflexões, uma vez que, durante esse encontro, nenhum professor trouxe à
discussão o ensino de conteúdos e a aprendizagem significativa; porém,
salientamos que isso aconteceu fortemente em outros momentos da pesquisa.
Mas... será que faltam objetivos aos jovens, ou a escola já não está mais
fazendo sentido para eles por estar desvinculada de sua realidade concreta?
Observamos no relato feito por Gisele – de que ela sentia que não “não
era necessária ali” – e de vários professores presentes nos encontros
investigativo-formativos que este é um sentimento recorrente hoje entre muitos
docentes, os quais têm consciência de que os estudantes, o contexto e o
mundo já não são mais os mesmos de alguns anos atrás; mas que ainda não
perceberam a urgência de se repensar o seu quefazer docente, ou não sabem
por onde começar, até porque, muitas vezes, não têm o suporte necessário por
parte da escola ou do governo.
Encontramos, nas salas de aula, jovens que não encontram sentido na
escola regular, visto que esta continua trabalhando em nome do “vir a ser do
aluno” (DAYRELL, 2007, p. 92). Sendo assim, vale reafirmarmos aqui que são
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esses jovens que procuram a EJA como espaço de reconhecimento de suas
características singulares. Arroyo (2005) enfatizou que é urgente construir um
novo olhar sobre esses sujeitos, capaz de reconhecê-los em tempos e
percursos de jovens. Talvez dessa forma, a escola regular passe a ter um novo
sentido para os jovens, partindo de conteúdos que realmente possam ser
significativos para a aprendizagem e o ser mais de cada um deles, valorizando
as diversidades e o contexto sócio-histórico-cultural dos estudantes.
Outro aspecto que nos chamou atenção nas colocações feitas pelas
docentes é que muitos ainda veem o jovem como alguém que está em período
“neutro” da vida, em que não é nem criança, nem adulto, e que,
obrigatoriamente, se quiser alcançar algo no futuro, necessita ter objetivos
claros e bem definidos; ou, no mínimo, querer encontrar esses objetivos. Sendo
assim, podemos dizer que a escola e os professores, em sua maioria, tendem
a compreender a ideia de juventude de maneira equivocada, como sendo um
período de transição para a idade adulta, negando o momento presente do
jovem, seus anseios imediatos, seus sonhos, expectativas e necessidades.
Mais especificamente, o Ensino Médio ignora o universo em que os estudantes
estão inseridos e as heterogeneidades, como se todos estivessem em um
momento de caminhada rumo ao futuro.
Entrelaçada a isso, surge a(o) quarta/o razão/motivo da juvenilização na
EJA levantada(o) pelos estudantes e reafirmada(o) pelos professores, “Buscar
uma educação mais humana”. Sobre esta temática, os jovens expressaram a
necessidade de "uma educação mais humana, com professores que tratem os
alunos com mais seriedade (aqui entendida como respeito) que lá na escola
regular. Que respeitem a opinião de todos, porque a opinião dos alunos
também vale!” (estudante da totalidade 8/EB). A partir dessa provocação os
docentes passaram a “dizer a sua palavra” (FIORI, in Freire, 2011)
abertamente sobre isso.
Na Escola do Bairro, a professora Mariposa iniciou pronunciando que, na
EJA, “eles se sentem mais em casa, têm mais aconchego, mais espaço [...] e
no Ensino Médio regular as pessoas estão mais presas a dar conteúdo,
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conteúdo...” (MARIPOSA/EB). Na sequência da fala, Kaká, referindo ao
comentário feito pelo estudante da totalidade 8 (oito), enfatizou: Olhem só, eles
falam “lá no Ensino Médio regular. Como isso é distante para eles!” (KAKÁ/EB).
Após essa afirmação, todos começaram a conversar ao mesmo tempo e, de
repente a professora Preta asseverou: “eu acho que essa humanização deveria
acontecer no médio regular. Talvez, assim, a evasão diminuísse também, se os
professores priorizassem mais a afetividade” (PRETA/EB).
De fato! Acreditamos que esse é um dos movimentos mais importantes e
fundamentais que desafiam os professores no cotidiano da escola, pois esta,
muito mais do que trabalhar com a razão e o ensino de conteúdos, precisa
valorizar as emoções, os sentimentos, a vida, as perspectivas e sonhos de
cada um. Sobre isso, Freire (2011, p. 142) enuncia que “como prática
estritamente humana jamais pude entender a educação como uma experiência
fria, sem alma, em que os sentimentos e as emoções, os desejos, os sonhos
devessem ser reprimidos por uma espécie de ditadura racionalista”. Diante da
provocação feita por Preta, assim como dos gestos inquietos de muitos dos
docentes presentes naquela noite dos Círculos Dialógicos Investigativoformativos, entendemos que todos ali, de alguma forma, concordaram que o
Ensino Médio, em especial o regular, precisava de novas práticas
(pedagógicas, epistemológicas e humanizadoras), mais amorosas, mais
críticas, mais vivas, enfim, mais humanas.
Nesta perspectiva de educação humanizadora, os jovens da Escola do
Centro disseram que na EJA "Os professores são muito mais parceiros.
Respeitam e gostam dos alunos. Fazem parte da vida da gente" (estudante da
totalidade 8/EC) e, além disso, nessa modalidade, “não tem aquela cobrança e
aquela pressão que tem no ensino regular, de dizer que isso vale nota, que a
gente pode reprovar” (estudante da totalidade 7/EC). De posse das percepções
dos jovens, vários docentes disseram ao mesmo tempo: “Isso é verdade”.
Então a professora Jacque salientou: “amizade a gente tem com a turma. A
gente até quer se mostrar receptivo, mas, muitas vezes, não dá para fazer
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aquela parada e perguntar: para eles – Oi, tu estás bem? Porque daí já vira
bagunça (JACQUE/EC).
Muitas discussões emergiram após essa fala, e o grupo foi apontando a
sua dificuldade de desenvolver atividades menos “conteudistas” com os
estudantes do Ensino Médio regular, visto que estes, para eles, são imaturos e
não sabem a hora de parar, e salientaram que essa dificuldade não existe na
EJA. Nesse interim, a professora Tita revelou:
[...] com a EJA eu consigo ultrapassar até com aqueles [...] que já
foram meus alunos no regular e eu não tinha afinidade, eu consigo
ultrapassar numa boa. [...] no médio é aquela coisa que, por mais que
eu me aproxime deles, me parece que aquela barreira é
intransponível, eu vou até um ponto e não consigo com todos. É
incrível! (TITA/EC).

A declaração de Tita, embora tenha demonstrado a sua dificuldade de
ter uma relação mais afetuosa e dialógica com os estudantes do ensino
regular, também evidenciou a sua tomada de consciência em relação às
barreiras que precisa romper em sua práxis educativa. Do mesmo modo que
ela, outros professores expuseram a mesma percepção. Segundo Henz (2007,
p. 161), “tomando consciência das circunstâncias que desumanizam e
coisificam [...] homens e mulheres começam por situar-se como sujeitos,
descobrindo que [...] podem dar novos rumos às trajetórias” e, portanto, buscar
novas posturas críticas e coerentemente justas, capazes de contribuir para o
ser mais de todos.
METODOLOGIA
Delimitamos para este estudo a abordagem qualitativa, visto que esta
possibilita valorizar o processo através do qual as pessoas vão se relacionando
dentro de seu contexto social, levando em conta suas vivências e experiências
da cotidianidade, bem como suas expectativas e contribuições direcionadas ao
espaço-tempo em que estão situadas. Visando fazer um estudo mais
aprofundado, em contextos específicos, que nos proporcionasse uma visão
mais nítida da realidade, optamos pela pesquisa do tipo estudo de caso.
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Para a dinâmica dos encontros com os professores, utilizamos a
metodologia dos Círculos Dialógicos Investigativo-formativos (HENZ, 2015),
inspirada nos Círculos de Cultura de Paulo Freire em aproximação com a
pesquisa formação de Josso (2010). Os Círculos Dialógicos Investigativoformativos procuram, através do diálogo-problematizador, proporcionar uma
reflexão crítica sobre o ato educativo, com um coletivo de pessoas, professores
e/ou estudantes, com base nas questões levantadas pelo grupo com relação à
temática.
Nessa direção, esta pesquisa possui também características de
pesquisa-formação, visto que “os participantes investem ativamente em cada
etapa do trabalho” (JOSSO, 2010, p. 135). A pesquisa-formação ultrapassa a
ideia de dissertar apenas sobre a formação dos sujeitos, para que estes se
assumam como sujeitos da formação. Isso porque o sujeito interlocutor, na
processualidade dialógica dos encontros, vai tomando consciência de si, do
outro e da sua realidade, e, a partir das reflexões feitas com o grupo, torna-se
capaz de fazer e refazer o mundo e também a si mesmo.
Realizamos os encontros formativos, bem como o estudo de caso em
duas escolas da rede pública estadual da cidade de Santa Maria, RS, que
oferecem Ensino Médio diurno e Ensino Médio na modalidade de Educação de
Jovens e Adultos. Essas escolas foram aqui denominadas como Escola do
Centro (EC) e Escola do Bairro (EB). Foram 5 (cinco) encontros, os quais
ocorreram durante as reuniões pedagógicas do turno da noite. Os sujeitos
participantes do estudo são professores da EJA que atuam também no Ensino
Médio diurno das escolas investigadas. Antes de efetivamente concretizarmos
os diálogos com os referidos professores, escutamos os estudantes da EJA
das escolas participantes, a fim de levantar as temáticas para iniciar às
discussões a serem problematizadas nas formações.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho objetivou tecer re(des)construções sobre o intenso
processo de juvenilização na Educação de Jovens e Adultos, a fim de
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compreender com os professores do Ensino Médio EJA de duas escolas da
cidade quais as razões-emoções desse fenômeno.
Através da metodologia dos Círculos Dialógicos Investigativo-formativos
tivemos a possibilidade de experienciar com os educadores momentos de
profundas reflexões, diálogos-problematizadores, de tomada de consciência e
análises proativas, onde cada professor pode expressar-se livremente,
discutindo o seu sentir/pensar/agir (HENZ, 2003) em busca de compreender o
espaço do Ensino Médio EJA, bem como o seu próprio quefazer docente.
Ressaltamos, contudo, que esses momentos de diálogo exigiram-nos uma
escuta sensível e um olhar aguçado para compreender igualmente o que era
“dito” e expresso nas entrelinhas e, algumas vezes, no silêncio profundo.
Nos primeiros diálogos sobre a temática em questão, os professores
atribuíram o movimento elevado de migração dos jovens para a EJA à
necessidade de concluir a Educação Básica mais rápido, visando garantir um
emprego melhor e uma vida social mais digna; ao desejo de fazer uma
graduação ou um curso técnico. Entretanto, após momentos intensos de
diálogos-problematizadores,

reconheceram

que

as(os)

principais

razões/motivos desse fenômeno estão relacionadas às experiências mal
sucedidas no Ensino Médio regular, com um histórico de reprovação elevado; à
falta de sentido atribuída pelos jovens à referida etapa e/ou à crença dos
estudantes de que

encontrariam/encontrarão na EJA uma educação mais

significativa e humana.
A partir dessa compreensão, os docentes da Escola do Bairro e os da
Escola do Centro foram percebendo que, na verdade, a EJA acolhe atualmente
muito mais aqueles que vêm enfrentando dificuldades de ser mais não apenas
na sociedade, mas também na própria escola regular que, inúmeras vezes, os
julga, discrimina e exclui, do que aqueles que não tiveram acesso à escola na
“idade certa”. Contudo, ao refletirem sobre as falas dos educandos, as quais
anunciavam a falta de sentido atribuída à escola, os docentes expressaram não
só verbalmente, mas por meio de gestos e de olhares, o quanto essa discussão
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causa ainda certo desconforto entre eles, e o quanto a mesma continua sendo
prorrogada e silenciada na escola.
Diante do exposto, entendemos que o processo de juvenilização na EJA
está diretamente ligado às práticas excludentes vivenciadas por inúmeros
jovens, que trazem consigo marcas de um contexto-sócio-histórico-cultural
opressor que o inferioriza, e que os culpa pela sua própria condição de
oprimidos e fracassados, bem como de uma escola que também os inferioriza
e o faz vivenciarem experiências de insucesso e exclusão. Pessoas que
tiveram/têm suas vozes silenciadas no Ensino Médio regular, mas que
dependem dele para conquistar a tão almejada certificação e, ainda, que
buscam nas salas de aula da EJA uma educação mais significativa pautada em
práticas mais humanizadoras e cidadãs.
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O PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA EM FORMAÇÃO E A SUA
PERCEPÇÃO SOBRE A ATIVIDADE DOCENTE
Louise Cervo Spencer1
Marcia Cristina Corrêa2
Eixo 3 – Formação de professores
RESUMO
Este estudo tem sua sustentação teórica nos processos teórico-metodológicos do
Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), de Bronckart e Bronckart e Machado (1999; 2006; 2009).
A escolha por essa teoria se deve à importância que ela dá ao estudo do papel da prática da
linguagem (agir discursivo) em situações de trabalho, no caso, o trabalho docente. Assim, a
proposta do ISD é analisar (compreender) as relações entre linguagem e trabalho (docente).
Com isso, o objetivo deste estudo é perceber a (des)construção das representações
pertinentes ao trabalho docente apresentadas por um acadêmico de Letras em seus discursos,
por meio de questionamentos em relação aos seus processos de decisão e reflexão sobre a
prática (O que é ser professor? Quer ser professor?), visto que está realizando curso de
licenciatura. Para tanto, como metodologia, foram realizadas entrevistas com alunos de
graduação em Letras de uma universidade, ingressantes em 2011, uma em cadaano de
graduação. A partir dessas entrevistas, selecionamos um sujeito, a fim de observarmos em
seus discursos as representações do trabalho docente, tendo em vista dois dos três níveis de
análise propostos pelo ISD, sendo elencado os níveis organizacional e enunciativo. Com isso,
percebemosque o sujeito tematiza a profissão docente como nobre e árdua, a qual gera grande
satisfação em quem a exerce.
Palavras-chave: Interacionismo Sociodiscursivo. Formação de professores. Língua
Portuguesa.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho deriva de uma dissertação de mestrado 3 e de
discussões de pesquisas que estão sendo desenvolvidas no Projeto
Representações do agir docente, vinculado à linha de pesquisa Linguagem e
interação do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal
de Santa Maria, orientado pela Profª Drª Marcia Cristina Corrêa. Como
princípio, partimos de uma ideia de que o professor de Língua Portuguesa se

Apresentadora do trabalho. Doutoranda em Letras – Estudos linguísticos no Programa de
Pós-Graduação em Letras – UFSM. E-mail: loucspencer@gmail.com.
2 Orientadora. Doutora em Letras. Professora Adjunta do Departamento de Letras Clássicas e
Linguística – UFSM. E-mail: macrisco@gmail.com.
3 Dissertação de mestrado defendida em 2015 no PPGLetras da UFSM, intitulada
“Representações do trabalho docente: qual a construção presente no discurso do futuro
professor de Língua Portuguesa?”.
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encontra em um estágio de perda da sua identidade, visto que verificamos que
há uma divisão do seu objeto de estudo e de trabalho. Essa divisão é
caracterizada, especialmente, por vertentes que foram entendidas como
opostas e, por diversos fatores, como excludentes, sejam elas a gramatical e a
didática de gêneros.
Com isso, nos propomos enquanto objetivo de pesquisa analisar o
discurso de um estudante de Letras, professor em formação, que está inserido
nesta área docente, para entendermos quais são as representações do
trabalho docente presentes em seu discurso, de modo que, assim, possamos
ampliar o entendimento sobre esta profissão.
Em um primeiro momento, apresentaremos a fundamentação teórica
que embasa nossas pesquisas, de forma a situar o leitor sobre de onde
estamos falando. Em seguida, mostraremos a metodologia utilizada para
chegarmos aos nossos objetivos e finalizaremos com a exposição dos
resultados a que chegamos ao final de nosso estudo.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A concepção de linguagem que sustentou esta análise e orientou os
procedimentos metodológicos é baseada na perspectiva interacionista. A partir
dela, a linguagem é vista como lugar de interação e de interlocução, para que,
ao mesmo tempo em que constitui os polos da subjetividade, seja
constantemente modificada pelo sujeito, que atua sobre ela. De acordo com
essa concepção de linguagem, o presente estudo tem sua sustentação teórica
nos pressupostos teórico-metodológicos do Interacionismo sociodiscursivo
(doravante ISD), de Bronckart (1999) e Bronckart e Machado (2009). Esta
escolha deve-se à importância dada pela teoria ao papel da prática de
linguagem (agir discursivo) em situações de trabalho, como neste caso, o
trabalho docente. Assim, a proposta do ISD é analisar (compreender) as
relações entre linguagem e trabalho docente.
A fim de conceituarmos o Interacionismo Sociodiscursivo, tratamos de
apresentá-lo como um desenvolvimento do Interacionismo Social, já que a
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concepção de linguagem e a concepção de interação, adotadas por Bronckart
em sua teoria, são questões advindas dos princípios de Vygotsky e Bakhtin.
Ambos fundamentam seus estudos no pressuposto de que, de modo a explicar
um fenômeno, torna-se necessário observá-lo em processo. Os estudiosos
também apresentam uma visão total da realidade, que compreende o homem
como um conjunto de relações sociais. Assim, é a relação entre sujeito e objeto
que fundamenta suas teorias e não a abordagem isolada de cada um.
O Interacionismo Sociodiscursivo, ainda que alicerçado em vários
campos do conhecimento, não se apresenta apenas nas relações entre os
estudos linguísticos, os sociológicos, os filosóficos ou os psicológicos, mas,
sim, em uma posição que se caracteriza como uma corrente da ciência do
humano, segundo Bronckart (2009). Nesse sentido, a teoria tem por finalidade
entender, de forma mais ampla, a complexidade do funcionamento psíquico e
social dos seres humanos.
Para Bronckart (2009), que desenvolveu o ISD baseado, entre outros,
nos autores acima referidos, a linguagem desempenha papel central tanto no
funcionamento psíquico quanto nas condutas humanas. Assim sendo, os
pressupostos teóricos da abordagem do ISD revelam que os processos de
construção social e cultural e os processos de constituição do indivíduo são
duas vertentes inseparáveis de um mesmo processo de desenvolvimento
humano, sendo a linguagem o objeto que produz o desenvolvimento cognitivo e
social.
Bakhtin (2009) acredita que a consciência é um fato socioideológico,
pois ela se constitui no processo de comunicação, assim como Vygotsky que
afirma que a consciência individual se forma a partir do social. Portanto, o outro
é imprescindível para os dois teóricos, pois sem ele o homem não se constitui
como sujeito.
Para melhor compreender o contexto teórico no qual se insere esta
pesquisa, torna-se necessário salientar que o quadro interacionista se articula,
de acordo com Bronckart (2006), em três níveis:
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- o primeiro deles refere-se às dimensões da vida social, ou seja, os préconstruídos históricos, que são: as formações sociais (instituições, valores,
normas); as atividades coletivas gerais responsáveis por organizar as relações
entre o indivíduo e o seu meio; as atividades de linguagem materializadas em
textos de diferentes categorias; e os mundos formais (cf. Habermas; 1987);
- o segundo nível aborda os processos de mediação formativa e diz
respeito ao modo como os adultos incorporam os “recém-chegados” em um
ambiente sociocultural marcado por pré-construídos;
- e, por fim, o terceiro nível se detém nos efeitos que as mediações
formativas causam nos indivíduos, gerando, assim, duas problemáticas. A
primeira problemática refere-se às condições de transformação do psiquismo
sensório-motor em um pensamento consciente. A segunda diz respeito “às
condições de desenvolvimento das pessoas e de suas capacidades ativas, no
âmbito de transações entre as representações individuais e as representações
coletivas, veiculadas pelos pré-construídos” (BRONCKART, 2006, p. 129).
Considerando-se a importância da atividade discursiva na formação do
desenvolvimento humano, como visto nos três níveis apresentados, é
exatamente nas manifestações concretas da atividade da linguagem (textos
orais ou escritos) em situações de mediação formativa de ensino ou de
trabalho que o ISD propõe suas análises. Com isso, os textos são o
instrumento no qual e pelo qual o ser humano manifesta interpretações e
realiza avaliações que dizem respeito às características do seu agir, podendo
auxiliar na clarificação e na transformação desse agir.
METODOLOGIA
Para

compreendermos

como

se

dá

a

(des)construção

das

representações sobre o trabalho docente que foram apresentadas por um
estudante de Letras, esta análise foi baseada nos pressupostos teóricometodológicos do Interacionismo Sociodiscursivo de Bronckart. Cumpre
salientar que o procedimento de análise proposto pelo ISD é descendente, por
acreditar na relação entre contexto e linguagem, indo das atividades sociais
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para as atividades de linguagem até chegar aos textos e seus elementos
linguísticos.
Primeiramente, explicaremos como foi constituído o corpus desta
pesquisa, visto que ele faz parte de um projeto intitulado “Representações do
agir docente”, que já vem sendo desenvolvido na linha de pesquisa “Linguagem
e interação” do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFSM.
Anualmente,

foram

realizadas

entrevistas

com

os

alunos

que

ingressaram no primeiro semestre do ano de 2011 no Curso de Licenciatura
em Letras – Habilitação Português e Literaturas de uma Universidade do
interior do Rio Grande do Sul. Essas entrevistas continuaram sendo feitas,
como forma de acompanhamento, em alguns outros momentos pontuais da
graduação: terceiro semestre (período ainda anterior às disciplinas didáticas e
ao estágio), quinto semestre (período posterior às disciplinas didáticas, mas
anterior ao estágio) e oitavo semestre (período posterior ao estágio).
Priorizamos a entrevista gravada e, posteriormente, transcrita com alunos
recém-saídos do ensino médio, pois entendemos que o foco da pesquisa é
naqueles estudantes que estão iniciando suas histórias acadêmicas e
profissionais. Os números e o acompanhamento, podemos ver na tabela a
seguir:
Tabela 1- Descrição e número de sujeitos entrevistados a cada ano
2011

2012

Alunos

Mesmos

2013
sujeitos Mesmos

2014
sujeitos Mesmos

ingressantes

no estudantes

de estudantes

Curso

de Letras,

um Letras, após dois finalização

Licenciatura

em ano de graduação.

Letras,

após

de em

anos de graduação.

sujeitos

processo

de
do

curso.

recém-

saídos do Ensino
Médio ou de curso
pré-vestibular,

na

faixa etária dos 17
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aos 21 anos.
28 sujeitos

25 sujeitos

21 sujeitos

14 sujeitos

Fonte: Elaborado pela autora

A

coleta

dos

textos

orais

ocorreu

através

de

entrevistas

semiestruturadas, pois, apesar de o pesquisador ter uma lista de perguntas e
tópicos a serem contemplados, o entrevistado tem maior liberdade para
desenvolver as respostas, explorando aspectos que sejam mais relevantes na
opinião dele, gerando, com isso, uma riqueza informativa que dispomos para
uma análise posterior.
A partir da primeira entrevista, em que foram questionados, entre outros
pontos, o porquê dos estudantes escolherem o Curso de Letras, subdividimos
em seis categorias de análise e obtivemos o seguinte quadro de referência:
Gráfico 1- Categorização da primeira entrevista: Por que escolheu Letras?

Fonte: Elaborado pela autora.

A partir deste quadro, selecionamos um sujeito de pesquisa que se
insere na categoria “Sempre quis ser professor” para realizarmos a análise.
Transcrevemos

parte

de

sua

entrevista,

selecionando

pontos

que
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consideramos importantes para percebermos como se dá a construção das
representações pertinentes ao agir docente no discurso deste sujeito. Focamos
a resposta dada pelo sujeito à pergunta: O que é ser professor para ti?, de
modo a estabelecermos um paralelo entre o que foi dito na primeira, na
segunda, na terceira e na quarta entrevistas. Para tanto, elaboramos três
perguntas que guiarão a análise dos dados, sendo elas: 1) Como o sujeito
tematiza a profissão docente em suas entrevistas? 2) O professor em formação
se apoia, predominantemente, na dimensão social ou individual ao elaborar seu
discurso? 3) O sujeito já se percebe na posição de professor?.
Destacamos, ainda, que todo e qualquer texto é constituído a partir das
situações de comunicação, dos modelos dos gêneros, dos modelos dos tipos
de discurso e das regras. As metodologias que foram escolhidas para a
realização do estudo do texto têm como base as condições sociopsicológicas
da produção desses textos e na unidade de suas propriedades estruturais e
funcionais internas. Desse modo, verifica-se que a dada metodologia apresenta
as duas concepções de linguagem, a do texto e a do sistema, como sendo
complementares e necessárias entre si.
Primeiro, verificamos o estudo do sistema, baseado nas condições
sociopsicológicas que julgam necessárias metodologias, assim como dados
empíricos e sua coleta, que se inicia pela coleta de textos empíricos, em que
não se consegue assegurar um corpus definido, já que, inicialmente, esses
textos são caracterizados como heterogêneos.
Segundo, é adotado o procedimento de análise, sendo importante
esclarecer que todo o texto empírico é objeto de um procedimento de
observação ou de leitura, e essa busca de informação coincide em três
conjuntos: de ordem semântica, de ordem léxico-semântica e de ordem
paralinguística. Localizam-se também elementos supratextuais, que dizem
respeito à formatação de títulos, parágrafos, e, por fim, elementos de relevo,
referentes ao aparecimento de negritos, itálicos e sublinhados. É importante
mencionar, visto que é o modo como se apresenta o corpus a ser analisado,
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que na oralidade essas marcas também podem ser observadas, sendo por
meio dos silêncios, da entoação da voz, entre outros.
Um procedimento importante de análise é o “recorte” que é feito no
texto, marcado pela separação dos tipos de discurso. Após toda uma análise,
conclui-se que alguns segmentos que são diferenciados, e, portanto,
relevantes, podem ser agrupados em uma mesma categoria e segmentos
equivalentes podem ser diferenciados. Assim organiza-se a análise quantitativa
dos tipos de discurso que observaremos a seguir na descrição e análise do
corpus.
De acordo Machado e Bronckart (2009), a fim de realizarmos a análise
de textos ligados à atividade docente, devemos iniciar pela identificação do
contexto de produção dos textos. No que se refere à análise textual, essa se
subdivide em três níveis, sendo eles: o organizacional, o enunciativo e o
semântico.
Quanto ao nível organizacional, ele ocorre no nível da infraestrutura
textual, englobando aspectos de identificação do plano global do texto; dessa
forma, são incluídos os mecanismos de textualização e os mecanismos de
coesão e de conexão. O nível enunciativo compreende, sobretudo, as vozes do
texto, os índices de modalização, os dêiticos de lugar e de espaço e outras
marcas de subjetividade. De acordo com Machado e Bronckart (2009), a
análise do valor das marcas de pessoa é extremamente importante, visto que
pode mostrar “a manutenção ou a transformação desses valores na progressão
textual”. O nível semântico, por fim, corresponde às interpretações do agir
configurado nos textos, abrangendo, assim, actantes, papéis, tipos e elementos
do agir. Para melhor demonstrarmos, a análise do corpus será feita a partir dos
primeiros dois níveis: organizacional e enunciativo.
Portanto,

seguimos

estas

orientações

metodológicas

a

fim

de

chegarmos às respostas de nossos questionamentos propostos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Para analisarmos o discurso de um estudante de Letras, professor em
formação, fizemos um recorte dentre os dados coletados e optamos por
trabalhar com as três primeiras entrevistas com os participantes do projeto
“Representações do agir docente”. Justificamos esse primeiro recorte por
considerar que a extensão deste trabalho para apresentação não nos permite
analisarmos todo o material que dispomos enquanto corpus. A última entrevista
realizada, por ser muito extensa, foi deixada para apresentação em outro
momento.
Segundo Bronckart (2006), a situação de ação de linguagem diz respeito
à consideração de três níveis específicos para que entendamos o contexto de
produção, sendo eles:
a) representações referentes ao quadro material ou físico da ação. O
lugar em que foi produzido o discurso e a sua coleta ocorreu na instituição de
ensino superior na qual o entrevistado estuda. O momento diz respeito ao
momento da entrevista, que foi realizada em horário de aula;
b) representações referentes ao quadro sociossubjetivo da ação verbal.
Podemos dizer que a interação que ocorre no momento da entrevista é
simétrica, visto que tanto o sujeito entrevistado quanto o pesquisadorentrevistador são acadêmicos de graduação. Porém, o sujeito entrevistado está
consciente de que sua conversa está sendo gravada, para posteriormente ser
transcrita, e que fará parte de um corpus de pesquisa, o que caracteriza uma
situação de interação assimétrica. Em relação aos papéis sociais ocupados
pelos agentes, podemos entender que o sujeito entrevistado é um estudante
que recém ingressou no meio acadêmico, diferentemente do pesquisadorentrevistador, que, apesar de ser acadêmico também, é integrante de um grupo
de pesquisa. No que concerne aos objetivos, ambos sabem e entendem que se
trata de uma situação de pesquisa, por mais que o sujeito entrevistado possa
ainda não ter tanta ciência do que isso significa;
c) conteúdo temático e gênero de texto. O tema a ser tratado é a
“definição sobre o ser professor”, por meio do gênero entrevista.
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Para a análise do discurso quanto ao nível organizacional, focamos no
plano global do texto, em que, na primeira entrevista, S14 apresenta a
definição de o que é ser professor a partir dos seguintes pontos: 1) professor –
trabalho difícil; 2) professor – profissão satisfatória; 3) forma outras profissões.
Na segunda entrevista, o sujeito retoma a ideia de que o professor forma as
outras profissões e acrescenta que o professor 1) forma senso crítico e que é
uma 2) profissão nobre. Já na terceira entrevista, o sujeito retoma a ideia da
primeira entrevista de que é um trabalho difícil, “árduo”, porém satisfatório. Em
relação ao tipo de discurso, verificamos que há o predomínio do discurso
interativo, o qual podemos observar pelo uso dos verbos no presente
(“acredito”, “acho”, “concordo”, “refiro”), que marcam uma relação de
simultaneidade do processo com relação ao momento da enunciação. O uso da
forma verbal “falei” remete a uma localização anterior, no qual ele situa que o
que está falando é anterior ao momento do processo. Ao utilizar as formas “vai
te ajudar”, “vai argumentar” e “a ir lá e fazer”, o sujeito propõe uma operação de
projeção (ou prospectiva).
Quanto ao nível enunciativo, salientamos as modalizações, as quais
aparecem com valor apreciativo, na primeira entrevista, em duas ocorrências
(“concordo” e “acho”), outras duas na segunda entrevista (“acredito” e “acho”) e
uma na terceira entrevista (“acho”). Entendemos que essa predominância das
modalizações com valor apreciativo indica que S14 institui seu discurso sob os
parâmetros do mundo subjetivo (individual), o qual revela sua opinião acerca
das questões propostas.
Tendo em vista as marcas de pessoa que são apresentadas no discurso
de S14, verificamos a predominância da voz do autor (“eu”) em todas as
entrevistas, com duas ocorrências na primeira, quatro na segunda e seis na
terceira entrevista. Há também a presença do “tu” algumas vezes nas
entrevistas, sendo três ocorrências na segunda e duas na terceira, o que
configura uma referência genérica, que abarca um “todo mundo”, inclusive o
entrevistado. Na terceira entrevista, entendemos que a utilização do segundo
pronome “tu” não configura uma referência somente genérica, mas, sim, diz
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respeito ao professor que busca qualificação (“mesmo que tu faça pósgraduação”). Percebemos que, nesse caso, o sujeito se coloca, de algum
modo, como parte desse grupo, o que configura, de certa forma, uma posição
como professor e não só como alguém que esteja falando sobre a profissão.
Portanto, concluímos dizendo que, neste trabalho, estivemos em busca
de algumas respostas às perguntas expostas acima, tendo, com isso, o intuito
de ampliarmos a compreensão do que é o trabalho do professor. A fim de
chegarmos a esse objetivo, consideramos as concepções interacionistas de
linguagem dos estudos de Vygotsky (1998/1989) e Bakhtin (1985), os quais
formam a base teórica do ISD, e levamos em consideração o entendimento que
o professor em formação tem acerca das ações e das atividades que envolvem
essa profissão.
Os procedimentos, que são propostos por Bronckart (1999), partiram da
análise de conteúdo, para que se pudessem sintetizar os temas tratados nos
segmentos

dos

textos.

O

segundo

procedimento

expôs

a

análise

textual/discursiva a partir da identificação do “gênero de texto” assim como os
“tipos de discurso” que foram mobilizados. Dessa forma, a questão 1 pode ser
respondida tendo em vista o nível organizacional do texto, bem como as
questões 2 e 3 foram analisadas a partir do nível enunciativo, tal como propõe
Bronckart (1999) ao desenvolver a teoria do ISD.
De todo modo, conforme aponta Goularte (2009), as pesquisas
desenvolvidas através da teoria do Interacionismo Sociodiscursivo estão
direcionadas para a investigação das relações entre práticas de linguagem,
atividade e ação. Ressaltamos que, no contexto brasileiro, o foco das
pesquisas está nas relações do trabalho docente, já que os estudos se centram
no papel da prática de linguagem na constituição dessa atividade profissional e
de suas relações sociais.
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ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA
Meirilene Alves Fernandes1
Vera Lucia Felicetti2
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Eixo 3 – Formação de professores
RESUMO
O presente artigo tem como objetivo apresentar um estudo referente ao que veem sendo
apresentado em pesquisas desenvolvidas em teses e dissertações no Brasil, que versam sobre
o tema estratégias de ensino de língua inglesa. Considerando a importância desse idioma na
contemporaneidade, identificar como ele é ensinado torna-se relevante para a melhoria do
processo de ensino e aprendizagem para tal. A metodologia utilizada na elaboração deste
trabalho foi de caráter qualitativo e de cunho bibliográfico, por meio da análise de dissertações
e teses constantes no site da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD). Como
resultados, verificou-se que os autores buscam pesquisar sobre estratégias em que os alunos
possam melhor aprender inglês. Percebe-se também que as habilidades mais utilizadas no
processo de ensino e aprendizagem do inglês são a leitura e a escrita, enquanto o falar e o
ouvir praticamente não são contemplados nas atividades realizadas. Destaca-se, a música e a
contação de histórias como estratégias didáticas que contribuem para o melhor
desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem da língua inglesa. Verifica-se a
necessidade de haver mais pesquisas na área do ensino e aprendizagem de língua inglesa, no
sentindo de contribuir para uma melhor reflexão por parte do professor acerca da sua prática
pedagógica, que permita aos alunos a aprendizagem da comunicação utilizando as quatro
habilidades linguísticas.
Palavras-chave: Estratégias didáticas. Ensino de Língua Inglesa. Quatro Habilidades 4.

INTRODUÇÃO
O estudo da língua inglesa se tornou um fenômeno mundial, devido a
globalização. Atualmente, principalmente no caso do Brasil, os alunos têm
contato com a língua inglesa através de vários meios de comunicação, tais
como: emissoras de rádio, internet, televisão, agências internacionais de
notícias, sistemas de comunicação, jogos e computadores. A língua inglesa
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também se faz presente através da música, cinema, filmes, escritos em roupas,
marcas de carros, etc. O Inglês é falado nos Estados Unidos, Reino Unido,
Canadá, Austrália, África do Sul, Irlanda e Nova Zelândia, como língua oficial e
sendo em mais de cinquenta países como língua co-oficial. (PAIVA, 1996)
O status da língua inglesa pode ser percebido pelo grande número de
jornais, nomes de estabelecimentos, revistas que estão repletas de expressões
em inglês ou que são publicados em língua inglesa, mesmo não sendo a língua
oficial do país de publicação. Aprender a língua inglesa é considerado, por
muitas pessoas, tão importante quanto aprender uma profissão. Essa
percepção é compartilhada por muitos professores de inglês das escolas
públicas do Brasil os quais acreditam que os principais motivos que justificam a
necessidade de aprender inglês são: tornar os alunos cidadãos do mundo;
instrumentalizar os alunos com uma língua muito usada no mercado de
trabalho; e ampliar a cultura geral dos alunos. (KOVALEK, 2013; BRITISH
COUNCIL, 2015)
Dada a relevância sobre o assunto, a proposta deste artigo é apresentar
um estudo sobre as diferentes estratégias didáticas que professores de língua
inglesa usam para o ensino desse idioma. O referido tema também se justifica
na medida em que o Brasil possui baixos índices de proficiência e pela
necessidade de desenvolvimento da prática pedagógica para a reversão deste
quadro. (BRITISH COUNCIL, 2015)
O presente trabalho está dividido nas seguintes partes: Introdução, onde
são apresentados aspectos relevantes sobre o estudo da língua inglesa, o
objetivo do trabalho e sua justificativa; Metodologia, com a base conceitual que
orienta esse tipo de estudo e o percurso metodológico; O que dizem as teses e
dissertações, onde serão apresentados o panorama pesquisado e as sínteses
dos trabalhos lidos; as Considerações Finais, com os resultados parciais do
estudo e suas limitações; e, por fim, as referências utilizadas.
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METODOLOGIA
Com o propósito de conhecer o que vem sendo estudado a respeito de
estratégias didáticas voltadas ao ensino da língua inglesa, realizou-se uma
pesquisa no site do banco de dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e
Dissertações - BDTD5.
Inicialmente foram usados os seguintes termos como palavras-chave:
práticas pedagógicas, com 758 trabalhos localizados, sendo 561 dissertações e
197 teses; o descritor “inglês”, com 106 trabalhos encontrados, sendo 97
dissertações e 9 teses; por fim, o termo “quatro habilidades de comunicação
em inglês”, onde foram encontradas duas dissertações. Não houve restrição
temporal na pesquisa inicial.
Devido à quantidade de trabalhos encontrados procedeu-se uma busca
avançada, restringindo aos anos de 2000 a 2016, onde foram utilizados os
seguintes descritores como filtro na opção de busca avançada do referido
banco de dados: práticas pedagógicas no ensino de inglês, língua inglesa,
estratégias didáticas para ensinar inglês. Ao todo foram encontrados 55
trabalhos relacionados à temática aqui apresentada, sendo 52 dissertações e
três teses. Diante de tais resultados, que tratavam sobre a língua inglesa e as
práticas pedagógicas voltadas ao ensino do inglês, foi realizada a leitura dos
resumos dos 55 trabalhos e percebeu-se que somente 10 dissertações e 2
teses tratavam de práticas de ensino de inglês. Assim, foram escolhidos esses
12 trabalhos, que foram lidos na íntegra e analisados.
O QUE DIZEM AS TESES E DISSERTAÇÕES
Dos trabalhos acadêmicos mencionados no item anterior, somente uma
dissertação abordava as práticas pedagógicas envolvendo as quatro
habilidades; duas abordavam as práticas envolvendo algumas dessas
habilidades; cinco dissertações e uma tese tratavam de práticas de ensino de
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1503

inglês utilizando uma ou duas habilidades de comunicação; uma dissertação
abordava a formação continuada dos professores de língua inglesa

que atuam no

Ensino Médio; uma sobre o livro didático de língua estrangeira abordando as
atividades e compreensão das habilidades e, por fim, uma tese que se referiu à
temática do inglês como língua internacional.
A Tabela 1 apresenta o panorama das 12 produções acadêmicas em
análise de acordo, com a região e estado onde foram defendidas. Em relação
às produções por região, a maior concentração está na região Sudeste, com
quatro dissertações. Na sequência tem-se a região Nordeste, com três; a
região Sul com duas; e a região Centro-Oeste com uma dissertação. Não foi
encontrado nenhum trabalho acadêmico da região Norte.
Tabela 1 – Produções acadêmicas de acordo com região e estado.
CATEGORIA DA
IES

TESE

DISSERTAÇÃO

Frequência

Frequência

Pública

Privada

Norte

0

0

0

0

Nordeste
(Pernambuco
e
Bahia)

2

3

5

0

Centro-Oeste
(Goiás)

0

1

1

0

0

2

2

0

0

4

4

0

2

10

12

0

Região/
Estado

Sul
(Rio Grande
do Sul e
Paraná)
Sudeste
(São Paulo e
Minas Gerais)
TOTAL

Fonte: Elaborado pelos autores com base na pesquisa feita no BDTD (2016).

A Tabela 2 apresenta o total dos trabalhos analisados por tipo de
abordagem metodológica adotada, os quais foram organizados por ano de
defesa. Observa-se, que oito utilizaram abordagem qualitativa, e quatro
quantitativa.
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Tabela 2 – Abordagem metodológica adotada nas teses e dissertações
analisadas
Abordagem

2001

2004

2005

2007

2008

2012

2013

2014

2015

Total

Qualitativa

-

-

2

-

2

2

1

-

1

8

Quantitativa

1

1

-

1

-

-

-

1

-

4

TOTAL

1

1

2

1

2

2

1

1

1

12

Fonte: Elaborado pelos autores com base na pesquisa feita no BDTD (2016).

Os achados relacionados às pesquisas analisadas apontam para o
potencial existente no uso de estratégias didáticas baseadas nas habilidades
de ler, escrever, ouvir e falar no que se refere ao ensino e aprendizagem de
inglês. Indicam que os meios comumente utilizados são insuficientes para o
desenvolvimento do aluno em relação ao idioma e que a ampliação do uso de
abordagens comunicativas é benéfica no processo de ensino e aprendizagem.
Com relação à análise realizada na dissertação de Gobbi (2001), intitulada
A Música Enquanto Estratégia de Aprendizagem no Ensino de Língua Inglesa
verificou-se o papel da música como estratégia de ensino e aprendizagem para
desenvolver as quatro habilidades linguísticas necessárias para aprender uma
língua. Os resultados encontrados por Gobbi (2001) demonstram que a música
é uma estratégia didática que pode ser usada para aprender inglês, pois
permite trabalhar com atividades de compreensão oral, escrita, auditiva e
leitura que são importantes no aprendizado na língua inglesa.
A pesquisa de Souza (2005), intitulada Práticas Pedagógicas do
Professor de Língua Inglesa nas Escolas Públicas de Ensino Médio, teve como
objetivo investigar práticas pedagógicas que envolviam as quatro habilidades
(ler, escrever, ouvir e falar) no fazer de docentes do Ensino Médio atuantes em
escolas públicas, egressos da Faculdade de Formação de Professores do
Curso de Letras de Petrolina. Os resultados das análises revelaram que os
professores utilizavam uma abordagem tradicional, ou seja, o ensino de regras
gramaticais, leitura e escrita. Já o falar e o ouvir quase não eram utilizados na
sala de aula. As práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores não
ofereciam

um

ensino

e

aprendizagem

voltados

para

a

abordagem
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comunicativa. Segundo o autor, é necessário rever as práticas pedagógicas
dos professores dos cursos de Letras, para que contemplem as abordagens
comunicativas no processo de ensino e aprendizagem da língua inglesa aos
futuros professores do idioma.
A dissertação de Oliveira (2007) sob o título O Inglês Instrumental em
Cursos Técnicos: As quatro habilidades, teve como objetivo avaliar o inglês de
alunos dos cursos de Computação, Meio Ambiente e Enfermagem. O foco foi
verificar as prioridades e necessidades de cada curso no que se refere às
quatro habilidades (ler, escrever, ouvir e falar). Foi constatado que a produção
oral é mais requisitada para os alunos de Enfermagem e Computação,
diferentemente dos alunos do curso de Meio Ambiente, onde a oralidade ficou
em segundo plano. Segundo o autor, os resultados salientam a importância de
aprender e falar Inglês fluentemente para o mercado de trabalho.
A pesquisa de Sá (2005), intitulada A Formação Continuada dos
Professores de Língua Inglesa do Ensino Médio: Um Estudo Sobre os
Parâmetros Curriculares Nacionais PCNs, teve por objetivo o estudo da
formação do professor de Inglês, tendo como referência os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs). A autora investigou os impactos dos PCNs, na
formação continuada dos educadores do Ensino Médio em diferentes escolas
da Rede Pública Estadual de Petrolina no estado de Pernambuco (PE). Os
resultados apontam que os educadores reconhecem a importância das
capacitações, demonstram anseio de estudar, estimulam o compartilhamento
de conhecimento entre colegas e reivindicam o prosseguimento das
capacitações em língua inglesa, tendo em vista a importância da mesma no
mundo atual. A investigação também revela a carência de ações sistemáticas
de políticas educacionais que viabilizem as condições necessárias para a
formação dos professores.
A pesquisa realizada por Meinberg (2015), cujo título é Tradução e
música: Versões Cantáveis de Canções Populares, utilizou músicas cantáveis
do português para o inglês e do inglês para o português. O propósito da autora
foi proporcionar uma nova versão das músicas nacionais e internacionais
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principalmente da banda The Manhattan Transfer e dos cantores Ivan Lins,
Djavan, Milton Nascimento e Gilberto Gil. A autora pretendeu mostrar algumas
formas

de

tradução,

principalmente

àquelas

realizadas

pelos

cantores/intérpretes, que podem contribuir de fato com o trabalho de coautoria
na tradução para aprendizagem de um idioma.
Na dissertação de Silva (2013) intitulada, A Atividade de Contação de
História nas Aulas de Inglês, o objetivo foi entender até que ponto a atividade
de contar histórias e outras atividades lúdicas colaboram para o processo de
aprendizagem de uma língua estrangeira em crianças. A pesquisa feita com
crianças de sete e oito anos, de uma escola de idiomas, mostrou que as
atividades de contar história, atividades, jogos e dramatização, são estratégias
que contribuem para aprender uma língua estrangeira. Ficou evidente que
utilizar atividades com contos desenvolve a oralidade dos alunos e fortalece as
relações interpessoais entre eles.
Já a pesquisa de título Avaliação da Aprendizagem de Inglês como
Língua Estrangeira: um Estudo Sobre as Concepções de Professores de
Escolas de Referência em Ensino Médio Integral em Pernambuco, de autoria
de Leiming (2012), observa como os educadores de Escolas de Referência em
Ensino Médio Integral idealizam a avaliação da aprendizagem de inglês como
língua estrangeira. Os resultados da pesquisa apontaram que a experiência de
uma avaliação de aprendizagem necessita estar de acordo com os interesses
dos educandos envolvidos no processo avaliativo.
Lopes (2014) em sua dissertação intitulada Inglês para Terceira Idade:
Investigando o Contexto UnATI/UERJ, visando à elaboração de materiais
didáticos, o autor analisou o processo de ensino e aprendizagem em três
dimensões: do educador, do estudante e do próprio pesquisador. Entre os
achados estão: a importância da lembrança afetiva na aprendizagem de inglês,
o gosto dos estudantes por atividades de diálogo, a estima que eles têm pela
música, leitura e as necessidades de materiais ilustrados, que se mostraram
relevantes para o público da terceira idade. Segundo o autor não há materiais e
nem livros específicos para os alunos da terceira idade. Desta maneira, cada
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professor prepara seu próprio material. Por maior esforço, que o educador faça
em adaptar o material didático aos seus estudantes, nem sempre, eles
conseguem elaborar um material que contemplem as necessidades dos alunos.
Na pesquisa de Arantes (2008), intitulada O livro didático de Língua
Estrangeira: Atividades de Compreensão e Habilidades no Processamento de
Textos na Leitura, a autora acredita que o livro didático deveria desenvolver as
habilidades mínimas de leitura nas atividades de aprendizagem de inglês.
Arantes analisou uma coleção de livros didáticos de inglês do Ensino
Fundamental e percebeu que o foco era a escrita. Ela ainda verificou que os
livros didáticos não contemplam as quatro habilidades linguísticas da língua.
Observou também a ineficiência das escolas em ampliar leitores competentes,
já que os livros não apreciam essa habilidade. Conclui a autora que é
necessária a elaboração de livros que abordem o processo de leitura, para um
ensino e aprendizado eficiente da língua estrangeira.
O objetivo da tese de Siqueira (2008) foi analisar o Inglês como uma
Língua Internacional: Por uma Pedagogia Intercultural Crítica. O autor observou
crenças, valores, pensamentos, visões e perspectivas de educadores de língua
inglesa de três redes educacionais de Salvador, sem deixar de considerar as
vantagens concorrentes e as adversidades de cada realidade. Também
investigou como os professores de inglês percebem a importância dessa língua
como um idioma internacional e como as práticas docentes, refletem no que
eles creem. Os resultados mostraram a importância de trabalhar práticas
diversificadas, inerentes ao ensino de inglês como língua internacional e uma
formação adequada aos educadores.
Construindo Sentidos e Vislumbrando Caminhos Através da Mediação no
Ensino de Inglês como Língua Estrangeira foi o título da tese de Moura (2004),
partiu da sua própria experiência enquanto professora de inglês e alguns
projetos desenvolvidos com professores e alunos em escolas da Rede Pública.
A autora desenvolveu um estudo com bases sociointeracionistas, com a
finalidade de gerar intervenção pedagógica numa sala de aula do Ensino
Fundamental, e em seguida procurar melhores caminhos para o ensino de
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inglês em uma escola pública. Foram elaborados questionários, teste de
sondagem, gravações, atividades e diários reflexivos. A investigação de Moura
(2004) demonstrou que a intervenção da educadora com os estudantes e dos
estudantes entre si, colaborou para o desenvolvimento da capacidade de
leitura na língua inglesa e também nas produções textuais.
Mediante

as

análises

das

teses

e

dissertações

anteriormente

apresentadas percebe-se que os autores buscam estratégias para que os
alunos possam melhor aprender inglês. Os resultados mostraram que as
habilidades mais utilizadas no processo de ensino e aprendizagem do inglês
são a leitura e a escrita, já o falar e o ouvir, quase não são contemplados nas
atividades realizadas.
Destaca-se que a música e a contação de histórias são estratégias
didáticas que contribuem para o melhor desenvolvimento do processo de
ensino e aprendizagem da língua inglesa. Deste modo, as pesquisas apontam
a importância da utilização de estratégias didáticas capazes de contemplarem
as habilidades de falar e ouvir as quais são necessárias para aprendizagem
de um idioma, visto os resultados positivos apresentados nos trabalhos que
utilizaram essas habilidades.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das teses e dissertações analisadas, foi possível verificar
que o interesse dos pesquisadores em nível de pós-graduação stricu sensu
estava direcionado: à música enquanto estratégia de aprendizagem no ensino
de língua inglesa; às práticas do professor de língua inglesa nas escolas
públicas de ensino médio; ao Inglês Instrumental; à formação continuada dos
professores; tradução e música; à contação de histórias; à avaliação da
aprendizagem de inglês; ao inglês na terceira idade; ao livro didático de língua
estrangeira; à construção de sentidos e vislumbre de caminhos através da
mediação no ensino de inglês; e ao inglês como uma língua internacional.
Partindo da concepção epistemológica de Larsen-Freeman (1986) de
que as quatro habilidades comunicativas no processo de ensino e
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aprendizagem de língua inglesa são ler, falar, ouvir e escrever, verificou-se a
música como estratégia de aprendizagem e a contação de histórias como
elementos importantes no processo de ensino, parte de estratégias exploradas
na abordagem comunicativa no ensino de inglês.
Mediante

as

análises

das

teses

e

dissertações

anteriormente

apresentadas percebe-se, que os autores buscam pesquisar sobre estratégias
para que os alunos possam melhor aprender inglês. Os resultados mostraram
que as habilidades mais utilizadas no processo de ensino e aprendizagem do
inglês são a leitura e a escrita, já o falar e o ouvir, quase não são contemplados
nas atividades realizadas.
Destaca-se, nesse aspecto, que a música e a contação de histórias são
estratégias didáticas que contribuem para o melhor desenvolvimento do
processo de ensino e aprendizagem da língua inglesa. Deste modo, as
pesquisas apontam a importância da utilização de estratégias didáticas
capazes de contemplar as quatro habilidades necessárias à aprendizagem de
um idioma, visto os resultados positivos apresentados nos trabalhos que
utilizaram músicas e histórias como ferramentas pedagógicas.
Com base nas dissertações e teses apresentadas e dada a necessidade
de melhoria do ensino de língua inglesa vista na introdução deste estudo,
verifica-se um campo fértil para pesquisas acadêmicas sobre o ensino de
habilidades comunicativas, que podem contribuir para o ensino desse idioma
no Brasil.
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RESUMO
O Ensino Médio no Brasil é a última etapa da Educação Básica, é a conclusão de um período
da escolarização. Tem por finalidade o desenvolvimento humano e profissional, na busca da
construção da cidadania. Por professor iniciante entende-se o professor em início de carreira
docente. Os primeiros cinco anos da docência constituem-se de extrema importância, um
momento basilar, de aprender a ensinar, a ser professor, é uma fase de afirmação ou negação
na profissão docente. O presente estudo teve por objetivo investigar a constituição da
aprendizagem da docência de professores iniciantes do Ensino Médio. O aporte teórico inclui
as contribuições de Marcelo Garcia (2009, 2010), Nóvoa (2009, 2016), Tardif (2002), Vaillant e
Marcelo Garcia (2012) entre outros. A pesquisa com abordagem qualitativa e o instrumento
para coleta de dados foi o questionário, com perguntas abertas e fechadas, realizado com
cinco professores iniciantes na docência que atuam no Ensino Médio, de duas escolas
públicas, de dois municípios do interior do Rio Grande do Sul, com até cinco anos experiência
docente. Para a leitura, análise e interpretação dos dados usou-se os princípios de análise de
conteúdo proposta por Bardin (2009). A investigação evidenciou os motivos de escolher a
profissão docente, o encantamento pela docência, o ato de ensinar e o gosto pelas disciplinas
que ministram. Os anos iniciais da docência foram um choque de realidade, difíceis, um
desafio, de muitas aprendizagens e estudo. Quanto às dificuldades vivenciadas no início da
carreira ressaltaram a indisciplina, a falta de interesse e o desrespeito dos estudantes. Em
relação à contribuição do curso de graduação para a atuação docente enfatizaram que
referente ao conhecimento dos conteúdos contribuiu, porém não foram preparados para a
realidade, para os desafios de sala de aula. Os fatores que contribuíram para a aprendizagem
da docência foram a paciência, persistência, amor pela educação, as trocas de experiências,
aprender com os estudantes, o refletir e o repensar as práticas docentes a cada dia. A escola
proporcionou ações que contribuíram para construção da docência como as reuniões de
planejamento, partilha de saberes e o apoio da coordenação pedagógica.
Palavras-chave: Ensino Médio. Professores Iniciantes. Docência.
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O Ensino Médio é a etapa final da Educação Básica, é a conclusão de
um período da escolarização. Ao longo da história da educação brasileira, o
Ensino Médio sempre foi uma etapa complexa, por ser intermediária entre o
Ensino Fundamental e a Educação Superior, atendendo jovens e adultos, é
uma multiplicidade de sujeitos, saberes e tempos presentes. Tem por finalidade
o desenvolvimento humano e profissional, na busca da construção da
cidadania.
O Ensino Médio teve sua obrigatoriedade garantida e assumida como
direito de todos, a partir da emenda na constitucional nº 59, de 11 de novembro
de 2009, que no artigo 208 prevê: I - educação básica obrigatória e gratuita dos
4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta
gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Esta
alteração foi efetivada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBEN) nº 9394/96 e pela lei 12.796 em
4 de abril de 2013, consolidando este compromisso. O acesso foi garantido, o
grande desafio está em garantir a permanência e aprendizagem, o sucesso
escolar dos estudantes, sendo que o Ensino Médio sempre teve altos índices
de reprovação e evasão.
Por professor iniciante entende-se o professor em início de carreira
docente. Os primeiros cinco anos da docência constituem-se de extrema
importância, é o período de aprender a ensinar, de ser professor e de
aprendizagem da profissão docente.
A investigação teve origem com o problema: Como se constituiu os anos
iniciais da docência de professores iniciantes do Ensino Médio? E teve por
objetivo geral investigar a constituição da aprendizagem da docência de
professores iniciantes do Ensino Médio. O aporte teórico inclui as contribuições
de Marcelo Garcia (2009, 2010), Nóvoa (2009, 2016), Tardif (2002), Vaillant e
Marcelo Garcia (2012) entre outros.
PROFESSORES INICIANTES NA DOCÊNCIA
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O professor iniciante está começando a carreira docente, é o recémgraduado ou pós-graduado que exerce a docência pela primeira vez. Conforme
os estudos de Huberman (1992), Tardif (2002), Veenman (1984) consideram os
professores iniciantes na docência o tempo compreendido entre o primeiro e o
quinto ano do exercício profissional. Os primeiros cinco anos são de suma
importância, um momento basilar, com características próprias, representam o
aprender a ensinar, a constituição do ser, estar e fazer-se professor.
Os docentes iniciantes ainda não consolidaram seus saberes didáticopedagógicos e procuram nas suas trajetórias inspirações para enfrentar a nova
profissão, Fernandes e Cunha (2013, p. 59) nos remete ao “professor
aprendente”, termo que define o “professor como sujeito epistêmico que vai
reconfigurando seus saberes em função dos desafios profissionais que a
prática lhe impõe”. Dentre tantas relações possíveis, no espaço escolar ocorre
a aprendizagem da profissão e, deste modo, a construção da identidade do
professor.
Estas mesmas autoras salientam que o professor age a partir de
saberes que são construídos por diferentes fontes e processos, e essa
construção de saberes se dá com base em múltiplas influências e experiências.
Neste sentido, a construção da identidade profissional é concebida como um
processo contínuo e ao longo do processo formativo. Corrobora com este
pensamento Marcelo Garcia (2010, p. 19), quando afirma que:
A identidade profissional é um processo evolutivo de interpretação e
reinterpretação de experiências, uma noção que se corresponde com
a ideia de que o desenvolvimento do professorado nunca se detém e
que se entende como uma aprendizagem ao longo da vida.

Os professores iniciantes têm uma história de vida que engloba
diferentes experiências, saberes e vivências que contribuem para a
aprendizagem docente. Os primeiros anos de docência não representam
apenas o momento de aprender a ensinar, também simbolizam um momento
de socialização profissional. Segundo Marcelo Garcia (2010, p. 29), no
momento de inserção profissional “os novos professores aprendem e
interiorizam normas, valores e condutas, etc., que caracterizam a cultura
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escolar na qual se integram”. Assim, entendemos que a aprendizagem da
docência ocorre a partir de um processo reflexivo individual e em grupo, em
que as vivências, os momentos de partilha e as trocas de experiências
possibilitam e facilitam a construção do conhecimento pedagógico, integrando,
desta forma, a dinâmica do processo de aprender a ser professor.
CAMINHOS METODOLÓGICOS
A pesquisa com abordagem qualitativa e o instrumento para coleta de
dados foi questionário, com perguntas abertas e fechadas. A investigação é de
caráter sigiloso, confidencial, preservando as identidades e falas das
entrevistadas, atendendo ao critério ético da pesquisa.
Os sujeitos de pesquisa foram cinco professores iniciantes na docência
que atuam no Ensino Médio, de duas escolas públicas de dois municípios do
interior do estado do Rio Grande do Sul (RS), com até cinco anos de
experiência docente. A coleta de dados foi realizada em agosto de 2016
Para a leitura, análise e interpretação dos dados usou-se os princípios
de análise de conteúdo proposta por Bardin (2009). A autora destaca que, “a
análise de conteúdo procura conhecer aquilo que está por trás das palavras
sobre as quais se debruça” (BARDIN, 2009, p. 45). A análise de conteúdo
compreende um método de pesquisa usado para descrever, analisar e
interpretar, informações obtidas por meio da coleta de dados, organizados em
um texto.
DESCOBERTAS
DA INVESTIGAÇÃO:
APRENDIZAGEM DA DOCÊNCIA

UM

OLHAR

SOBRE

A

A investigação foi desenvolvida com cinco professores iniciantes na
docência do Ensino Médio, além da atuação no Ensino Médio regular, três
professores atuam também nos anos finais do ensino fundamental e um
também atua no Ensino Médio,

na modalidade de Educação de Jovens e

Adultos, EJA. Sendo que dois docentes possuem graduação em história, dois
em biologia e um em letras, somente um professor realizou a pós-graduação
(lato-sensu), em nível de especialização, em interdisciplinariedade. Ministram
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aulas nas disciplinas de ciências, biologia, história, geografia, filosofia,
sociologia e língua portuguesa, de duas escolas públicas, estaduais, de dois
municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul, ingressaram no
magistério entre os anos de 2011 a 2014, sendo que dois iniciaram no ano de
2014, têm até cinco anos experiência docente. Os entrevistados são quatro
professoras e um professor, com idades variando entre os 24 a 33 anos. O
regime de trabalho de quatro professores é 40 horas semanais e de um é 20
horas semanais.
A pesquisa evidenciou os motivos da escolha da profissão docente, o
encantamento, a admiração pela docência, o ato de ensinar, o sonho de
infância e o gosto pelas disciplinas que ministram. Somente um dos
entrevistados descobriu o gosto pela docência no estágio obrigatório como
destaca: “não houve nenhum motivo em especial, apenas percebi que gostava
da profissão quando fiz o meu primeiro estágio”.
Os primeiros anos de profissão são marcados por inúmeros desafios,
conflitos, é um período complexo, de transição de estudantes para professores,
mas, também é de múltiplas aprendizagens e de construção da docência. Para
Marcelo Garcia (2009, p. 20) “os primeiros anos de docência são fundamentais
para assegurar um professorado motivado, implicado e comprometido com a
sua profissão”. Os anos iniciais são essenciais e decisivos para qualquer
profissão, especialmente para os professores iniciantes. Corrobora Tardif
(2002, p. 84) ao
ressaltar que é “[...] um período muito importante da história profissional do
professor, determinando inclusive seu futuro e sua relação com o trabalho”. O
ingresso no mundo do trabalho determina a permanência ou não na profissão.
Para os entrevistados os anos iniciais da docência foram difíceis, um
desafio, um choque de realidade, um descompasso entre teoria e prática, a
falta de preparação da universidade para a realidade escolar. Conforme
sustenta um professor: “não foram nada fáceis, já que a graduação não me
preparou em quase nada para o que eu iria enfrentar em sala de aula”. O início
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da docência é um processo de intensa aprendizagem, estudo, e pesquisa como
se refere o iniciante: “De muito aprendizado e de muito estudo, pois na prática
é diferente do que na teoria da faculdade”. Os ingressantes se deparam com a
dicotomia entre a teoria e prática que trazem da universidade, no confronto
com a prática pedagógica diária, com os alunos que encontram.
A realidade imaginada e sonhada é diferente da que encontram e vivem
o choque de realidade. Esse conceito se difundiu com o holandês Veenman,
(1984), como enfatiza o professor: “um choque de realidade, a faculdade não
nos prepara para a realidade escolar, em relação à disciplina dos alunos”.
Quanto às dificuldades vivenciadas no início da carreira ressaltaram a
indisciplina, a falta de interesse e o desrespeito dos estudantes. Como relata
um professor:
A maior dificuldade é como fazer o aluno querer aprender. No
noturno, especialmente no 1º ano, os alunos demonstram total
desinteresse, mesmo com diferentes atividades (laboratório, práticas).
A falta de vontade, o descaso é impressionante. O desrespeito entre
alunos e também com o professor é apavorante.

Atualmente, talvez um dos maiores desafios que nós professores temos,
principalmente no Ensino Médio é despertar no estudante o gosto e o querer
aprender, neste mundo tecnológico em que vivemos e convivemos.
Em relação à contribuição do curso de graduação para a atuação
docente enfatizaram que referente ao conhecimento dos conteúdos contribuiu,
porém não foram preparados para a realidade, para os desafios de sala de
aula. Como nos diz
a interlocutora: “Quando falamos sobre o conhecimento do conteúdo, só posso
elogiar minha formação, mas não fomos preparados para a realidade de sala
de aula, em relação à indisciplina, desmotivação”. Infelizmente, ainda hoje os
cursos de
formação inicial estão distantes da realidade escolar, os estudantes mudaram e
os professores precisam acompanhar essas mudanças, os jovens professores
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acabam reproduzindo práticas na sala de aula que tiveram com os seus
professores ao longo da escolarização. Para Nóvoa (2016 s/p):
Se não há formação de professores de qualidade, não há ensino de
qualidade, não há educação básica de qualidade, e continuaremos a
nos queixar de que os alunos chegam às universidades mal
preparados, [...] e a melhor maneira de fazer isso é a universidade
assumir um maior compromisso com a educação básica.

Esperamos que os cursos de formação de professores, as universidades
passam por mudanças, para que possamos ter uma educação de melhor
qualidade na educação básica e superior, com momentos de muita interação
com as escolas, com os estudantes desde o início do curso presentes nas
escolas.
Os iniciantes na docência procuraram ajuda de colegas professores,
coordenação pedagógica, leituras e na própria experiência no início da
profissão. Os professores iniciantes buscaram socializar as conquistas e
dificuldades de sala de aula com os colegas professores, nas reuniões
pedagógicas como um professor diz: “socializo com os colegas e nas reuniões
pedagógicas, é oferecido espaço para discussão”.
Os fatores que contribuíram para a aprendizagem da docência foram a
paciência, a persistência, o amor pela educação, as trocas de experiências, o
aprender com os estudantes, o refletir e o repensar as práticas docentes
diariamente. Como expressa um entrevistado: “Troca de experiências,
vivências, aprender sempre a cada dia com os estudantes, refletir e repensar
as práticas docentes a cada dia”. Para Vaillant e Marcelo García (2012, p. 92):
“aprendemos a ser docentes quando somos conscientes do que fazemos e do
porquê o fazemos; quando damos razões e refletimos sobre as origens e
consequências de nossas condutas e das dos demais”.
A escola proporcionou ações que contribuíram para constituição docente
como as reuniões de planejamento, a partilha de saberes e o apoio da
coordenação
pedagógica. Como salienta: “As reuniões, atividades de planejamento com
professores da área para troca de experiências, as sugestões de atividades”.
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Percebe-se que as escolas de um modo geral não se preocupam em
desenvolver ações que possam contribuir na construção da docência e também
em acolher, acompanhar e apoiar esse professor que está iniciando a
profissão, é uma fase esquecida pelas escolas e também pelas instituições
formadoras. É indispensável que a mantenedora de cada rede de ensino tenha
um Programa Institucional de Inserção à Docência para os professores
iniciantes.
Um docente julgou interessante expressar: “as dificuldades em sala de
aula são muitas, mas ver que conseguimos atingir uma parcela dos alunos,
fazê-los pensar, questionar, é gratificante”. O exercício da docência tem muitos
desafios mas, também é gratificante contribuir com a construção de seres
humanos melhores que possam fazer a diferença no mundo.
A Revista Educação, no dia 8 de novembro entrevistou o professor e
reitor honorário da Universidade de Lisboa, António Nóvoa (2016 s/p), que
destacou:
É preciso construir essa identidade profissional desde o primeiro dia
de aula, ter um programa de formação docente em que a reflexão
sobre a identidade profissional exista. Nenhum de nós nasce
professor, nós nos tornamos professores. A formação deve ser um
processo de constituição de uma cultura profissional, de um gesto
profissional, de uma maneira de ser profissional. Formar um professor
é conseguir que alguém aprenda a conhecer, a pensar, a sentir e a
agir como um profissional docente.

A sala de aula e a escola são espaços privilegiados para o aprender a
ensinar, a ser professor, de construção da identidade profissional, por meio da
ação-reflexão-ação constante da prática pedagógica e que contribui para o
desenvolvimento profissional docente que deve ser construído ao longo da
trajetória pessoal e profissional, somos eternos aprendizes, a cada dia uma
nova aprendizagem, na interação com os pares, no trabalho coletivo e
colaborativo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O início na carreira docente representa uma etapa primordial do
aprender a ensinar, da constituição da docência, com muitos desafios e
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aprendizagens que contribuem de maneira fundamental para a construção da
identidade profissional, é um período complexo, para qualquer profissional,
marcado por sentimentos de alegria e satisfação por iniciar uma profissão e ao
mesmo tempo de insegurança e medo ao vivenciar as primeiras experiências
na inserção profissional.
Os professores iniciantes merecem e necessitam serem acolhidos e
ajudados no início da carreira, pelas escolas, colegas, professores experientes
e instituições formadoras. Os programas de apoio são fundamentais nessa
etapa de construção da docência. É importante que as instituições, de todas as
redes de ensino tenham um Programa Institucional de Inserção à Docência,
pautado na reflexão e análise sobre a prática pedagógica. As mudanças
exigem novos olhares para a inserção profissional dos professores iniciantes.
As discussões sobre a formação docente e o professor iniciante é um
campo aberto para a realização de mais estudos e reflexões que venham a
contribuir para a superação dos desafios vivenciados. Precisamos de mais
investigações sobre a temática, temos muito a pesquisar sobre os professores
iniciantes, na busca de novos caminhos para a formação de professores nos
cursos de licenciaturas que atuarão na educação básica, para atender aos
estudantes conectados nas tecnologias.
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POLÍTICA PÚBLICA POTENCIALIZADORA DA PESQUISA NA ESCOLA: O
PACTO NACIONAL PELO FORTALECIMENTO DO ENSINO MÉDIO
Rubya Mara Munhóz de Andrade1
Eloisa Maria Wiebusch 2
Eixo 3 – Formação de Professores
RESUMO
O Pacto Nacional pelo fortalecimento do Ensino Médio no Brasil foi uma política pública criada
para reestruturação curricular do Ensino Médio, visando qualificar a aprendizagem em um
espaço integrador e investigativo de saberes e fazeres na escola. Neste contexto, o seminário
integrado constituiu-se em uma metodologia interdisciplinar, condicionando a aprendizagem de
todos, como proposta de democratização e efetivação da educação como direito, tendo a
pesquisa como princípio educativo para a aprendizagem significativa, emancipatória e
inclusiva. O presente trabalho reflete criticamente, sobre os espaços/tempos na escola em que
a pesquisa vem se constituindo como possibilitadora da reinvenção das práticas de ensinar e
aprender. A investigação teve uma abordagem qualitativa e para a coleta de dados utilizou-se
questionário, com perguntas abertas, realizado com seis participantes do seminário integrado:
dois professores, dois gestores e dois alunos. Para a leitura, análise e interpretação de dados
usou-se os princípios da análise de conteúdo proposta por Bardin (2009). O aporte teórico
inclui as contribuições de Teixeira (2009), Freire (2005, 1992, 2011, 2013), Fernandes (2008),
Frigotto (2012), Nascimento (2013), Garcia (2013), entre outros. A pesquisa revelou que o
Pacto Nacional do Ensino Médio representou uma experiência promissora para alunos e
professores, porém sua efetivação perpassa por novas práticas pedagógicas de ensino e
aprendizagem que exigem maior conscientização, comprometimento e formação pedagógica
do coletivo escolar. Quanto ao seminário integrado, todos foram unânimes quanto à
importância dos projetos que incentivam a pesquisa como princípio educativo e o
desenvolvimento da autonomia do aluno, porém um número ainda pouco expressivo de
professores, conhecem e comprometem-se com esta proposta contextualizada e
interdisciplinar. Com relação às mudanças no desenvolvimento dos alunos, constatou-se maior
motivação e comprometimento na busca da construção do conhecimento, iniciando um novo
processo instigador de renovação de práticas de ensinar e aprender. Enfatizamos a relevância
do tema e a necessidade de efetivação de políticas públicas que garantam a formação
contínua e valorização dos professores, estimulando nas
escolas o desenvolvimento de metodologias voltadas à pesquisa, à rigorosidade
epistemológica e a aprendizagem significativa, promotoras de uma educação mais crítica,
democrática e humanizada.
Palavras-chave: Seminário Integrado. Pesquisa. Práticas pedagógicas.

INTRODUÇÃO
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O programa de formação continuada dos professores da rede Estadual
do Ensino Médio no Brasil, denominada Pacto Nacional pelo fortalecimento do
Ensino
Médio, desenvolveu-se no período aproximado entre os anos de 2013 a 2015.
O governo federal para executar a política, articulou de forma integrada e
indissociada universidades, secretarias e coordenadorias estaduais de
educação. O País foi dividido em vinte e sete unidades federativas do Pacto e a
Universidade Federal do Pampa coordenou o processo de formação
abrangendo quatro coordenadorias regionais de educação no Rio Grande do
Sul, envolvendo noventa e três escolas estaduais de sua abrangência. Este
programa desenvolveu-se em um cenário educacional onde nas últimas
décadas do século XXI, o Ensino Médio no Brasil principalmente na rede
pública, vinha registrando expressivos índices de reprovação e evasão escolar,
justificando-se a necessidade de uma reconstrução curricular, onde fossem
provocadas renovadas e eficazes formas de ensinar e instigar a aprendizagem
em um processo respeitoso e mobilizador dos sujeitos, na busca pela
transformação dos sonhos viáveis em

sonhos possíveis. Conforme Paulo

Freire (1992, p. 91)
Sonho viável exige de mim pensar diariamente a minha prática, exige
de mim a descoberta constante dos limites da minha própria prática,
perceber e demarcar a existência do que chamo de espaços livres a
serem preenchidos. O sonho possível tem a ver com os limites,
destes espaços e estes limites são históricos.

Assim, conscientes destes limites históricos, o Pacto Nacional pelo
fortalecimento do Ensino Médio, constituiu-se em uma política pública que
mobilizou um movimento na superação da distância a ser percorrida na busca
de uma educação para todos e de excelência. Os desafios assumidos e
enfrentados durante o desenvolvimento do Pacto Nacional do Ensino Médio,
revela o compromisso político com a educação e sua relevância social,
pedagógica, científica e acadêmica para o desenvolvimento da região,
valorização dos profissionais da educação, integração da universidade com as
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escolas e comunidades, e o incentivo à pesquisa, potencializadores da
autonomia e empoderamento dos sujeitos.
O SEMINÁRIO INTEGRADO COMO ESPAÇO POTENCIALIZADOR DA
PESQUISA
Historicamente a educação foi privilégio de poucos, e o Ensino Médio
neste contexto somente teve sua obrigatoriedade garantida e assumida como
direito de todos, a partir da emenda constitucional nº 59, de 11 de novembro de
2009, que no artigo 208 prevê: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4
(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta
gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Esta
alteração foi efetivada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBEN) nº 9394/96 e pela lei 12.796 em 4 de abril de 2013, consolidando este
compromisso.
Neste novo contexto, tendo garantido a democratização do acesso, o
desafio está em garantir a permanência e aprendizagem de real significado à
vida dos alunos. Desta forma, a reestruturação curricular necessária no Ensino
Médio, condiciona a aprendizagem de todos como proposta de democratização
e efetivação da educação como direito. Na visão de Anísio Teixeira (2009, p.
111) ainda temos um longo caminho a percorrer:
Sabemos que somos um país de distâncias físicas, sabemos que
temos uma geografia que nos espanta e nos separa em suas
imensas distâncias. Mas, o Brasil não é apenas um país de distâncias
materiais, o Brasil é um país de distâncias sociais e de distâncias
mentais, de distâncias culturais, de distâncias econômicas e de
distâncias raciais.

Desta forma, tornar o Ensino Médio, um período de aprendizagem
prazeroso e significativo na vida dos alunos, dos professores e da comunidade,
efetiva-se em um compromisso que tem extrema relevância política e social,
frente a um quantitativo de jovens que vem perdendo o interesse pela escola e
de profissionais da educação desmotivados com as práticas pedagógicas
desenvolvidas. Rever a
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forma de ensinar, estimular a aprendizagem, organizar e integrar os conteúdos,
planejar, avaliar e desenvolver projetos e pesquisas, são propostas que
provocam um repensar nas práticas descontextualizadas e autoritárias, que
pouco sucesso atingem quanto a aprendizagem dos alunos e do coletivo
escolar.

Vivemos hoje, uma realidade em constante mudança e esta, precisa ser
refletida na escola, pois interfere nas relações, na aprendizagem e na formação
humana. Mudanças de paradigmas na forma de ensinar e instigar a
aprendizagem,

são

necessárias frente

aos

incessantes avanços

nos

fundamentos científicos e tecnológicos que envolvem a vida contemporânea e
as diferentes formas de acesso ao conhecimento. Para Nascimento (20013, p.
16):
Analisar, construir alternativas, ressignificar metodologias, resgatar o
sentido da avaliação é o compromisso coletivo de todos aqueles que
atuam na esfera pública, pois trabalhar com educação é, hoje, muito
mais que prestar um serviço público, é atuar para garantir um direito!

Quanto a adequação das metodologias as novas realidades, temos
contribuição de Garcia (2013, p. 62) que argumenta a concepção de Ensino
Médio necessária na contemporaneidade
Ensino Médio esteja centrado nas pessoas, nas juventudes, não
tendo, portanto, o mercado de trabalho como foco, pois não são
sujeitos abstratos e isolados, mas sujeitos singulares cujo projeto de
vida se constrói pelas múltiplas relações sociais, na perspectiva da
emancipação humana.

Portanto, vivendo em um período histórico altamente tecnológico que
oferece opções instantâneas de informações e interações, é compreensível
entender o desinteresse por uma aula onde o professor transmite os
conhecimentos de maneira fragmentada e descontextualizada da realidade dos
alunos, da comunidade local, regional, nacional e internacional.
A sala de aula, em uma perspectiva contemporânea, deve ser baseada
em uma pedagogia das relações e interações. Na visão de Fernandes (2008, p.
146)
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Apoiadas por (Geertz,1978) conceituei essas teias de relações, como
relações interativas do intelecto e do afeto, tecidas entre as pessoas
produtoras dos atos de ensinar e aprender: Professores e estudantes,
tanto na dimensão subjetiva da consciência do sujeito quanto na
dimensão objetiva da cultura.

Assim, pensar uma reorganização curricular integrada ao projeto de vida
dos alunos, estimulando a pesquisa como principio pedagógico e o trabalho
como princípio educativo, constituir-se-á em uma possibilidade de fazer da sala
de aula, um espaço de construção coletiva e partilha solidária dos saberes e
fazeres constitutivos dos sujeitos, favorecendo a inserção social e cidadã.
Temos neste contexto, o diálogo como princípio fundante de uma relação
respeitosa e crítica, entre educando, educador e sociedade que se desafiam
em um processo de constante integração entre os saberes científicos e
populares. Para Freire (2013, p. 70).
O diálogo e a problematização não adormecem a ninguém.
Conscientizam. Na dialogicidade, na problematização, educadoreducando e educando-educador vão ambos desenvolvendo uma
postura crítica da qual resulta a percepção de que este conjunto de
saber se encontra em interação.

O Ensino Médio nesta perspectiva está comprometido com a formação
do educando investigador, introduzindo a pesquisa como prática pedagógica
inerente ao processo de aprendizagem na perspectiva emancipatória. Como
afirma Frigotto (2012, p. 50)
A pesquisa se constituirá em força material, à medida que conseguir
apreender as determinações de longo prazo e, portanto, de natureza
estrutural das relações sociais e dos processos educativos e suas
imbricações no movimento conjuntural. O presentismo, o fato
empírico imediato sem mediação de análise e reflexão, o mecanismo
estrutural ou a fragmentação pós-moderna, constituem em barreiras
ao olhar crítico sobre a realidade.

Nesta concepção, a pesquisa torna-se um recurso pedagógico
possibilitador da construção do conhecimento individual e coletivo, conectando
os conteúdos científicos ao mundo do trabalho, ou seja, à vida dos alunos,
buscando responder as questões desafiadoras e provocando o desvelamento
da(s) realidades vivida(s).
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Nos Seminários Integrados (SI), a pesquisa encontra espaço para sua
efetivação durante a organização e elaboração de

projetos, nos quais a

articulação com eixos temáticos transversais vinculados aos projetos de vidas
dos alunos, dá

um sentido real para a aprendizagem. Os alunos nesta perspectiva assumem
sua aprendizagem como sujeitos de seu processo, tornando-se conscientes da
realidade existente e buscando cada vez mais seu desvelamento e
transformação. De acordo com Freire (2005, p. 97)
A educação autêntica, repitamos, não se faz de A para B ou de A
sobre B, mas de A com B, mediatizados pelo mundo. Mundo que
impressiona e desafia a uns e a outros, originando visões e pontos de
vistas sobre eles. Visões impregnadas de anseios, de dúvidas, de
esperanças ou desesperanças que implicam temas significativos, à
base dos quais se constituirá o conteúdo programático da educação.

O Seminário integrado é criado nesta proposta de reestruturação do
Ensino Médio, sendo em um espaço integrador, interdisciplinar e desafiador da
criação de novas formas de ensinar e aprender, potencializando a pesquisa
como princípio fundante de uma proposta emancipatória. Neste espaço é
desenvolvido um ambiente investigativo, crítico e problematizador que utiliza a
pesquisa e o trabalho coletivo, provocadores da construção coletiva da
aprendizagem crítica da realidade a partir da elaboração de projetos. Os
projetos envolvem temas de pesquisa, que partem de assuntos do interesse
dos participantes, alunos, professores e comunidade.
Desta forma, o desafio constitui-se em começar a construção de uma
nova cultura educativa centrada na formação humana, na aprendizagem
emancipatória, na pesquisa, no trabalho coletivo, na readequação e /ou criação
dos espaços-tempos dialógicos nas escolas, e no partilhamento do poder da
gestão escolar. É preciso esperançar.
No livro Pedagogia da autonomia, Paulo Freire associa esperança e
alegria como necessárias à prática de ensinar. (Freire, 1996). E contemplando
Karl Marx (1974) tendo a realidade como produto da ação dos homens e, se
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esta se volta a eles os condicionando, transformar a realidade opressora é
tarefa histórica, é tarefa dos homens.
Na obra Pedagogia da Esperança de Paulo Freire (1992, p. 91), o autor
utiliza a metáfora do sonho como motor da história e afirma:
Fazendo-se e refazendo-se no processo de fazer a história, como
sujeitos e objetos, mulheres e homens, virando seres da inserção no
mundo e não da pura adaptação ao mundo, terminam por ter no
sonho também um motor da história.

Acreditar que a prática pedagógica emancipatória pode melhorar a vida
das pessoas e torná-las sujeitos de sua história, reestabelece nossa função
social e humana de estar no mundo comprometidos com a melhoria, o
desenvolvimento e a humanização. Este processo efetiva-se no cotidiano
escolar repleto de contradições e desafios, que necessita de uma proposta
pedagógica capaz de tornar a aprendizagem um processo de aprimoramento e
de formação humana eticamente justa e inclusiva.
METODOLOGIA
A investigação teve uma abordagem qualitativa e para a coleta de dados
utilizou-se o questionário, com perguntas abertas, realizado com seis
participantes do seminário integrado: dois professores, dois gestores e dois
alunos de escolas estaduais de um município do interior do Rio Grande do Sul.
A pesquisa foi desenvolvida em agosto de 2016, é de caráter confidencial e
sigiloso, preservando as falas e identidades dos entrevistados, atendendo ao
critério ético da pesquisa.
Para a leitura, análise e interpretação de dados usou-se os princípios da
análise de conteúdo proposta por Bardin (2009). Emergiram três categorias:
Pacto Nacional do Ensino Médio na Escola, Seminário Integrado e
Desenvolvimento da aprendizagem.
DISCUSSÕES E RESULTADOS DA PESQUISA
Os sujeitos da pesquisa enfatizaram o que significou participar das
atividades que envolveram o Pacto Nacional para o Fortalecimento do Ensino
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Médio no Brasil e a contribuição do Pacto para educação brasileira. Para os
alunos a experiência foi agradável, mas observou-se insegurança por parte de
alguns

professores.

Já

para

os

professores,

é

necessário

maior

aprimoramento, reflexão e formação e os gestores relataram que houve
melhoria no quadro geral dos professores com relação ao aprofundamento
teórico, inovação e novas práticas pedagógicas na escola.
PACTO NACIONAL DO ENSINO MÉDIO NA ESCOLA
O Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio no Brasil
representou uma experiência promissora para alunos, professores e gestores.
Todavia, sua efetivação perpassa pela continuidade da execução desta política
pública

que

garanta

a

formação

continuada

dos

professores

e

o

desenvolvimento de práticas pedagógicas de ensino e aprendizagem que
fomentem maior comprometimento e preparo do coletivo escolar com a
pesquisa e o desenvolvimento da autonomia do aluno. Quanto ao seminário
integrado, todos foram unânimes quanto à importância dos projetos que
incentivam a pesquisa como princípio educativo e o desenvolvimento da
autonomia do aluno, porém um número ainda pouco expressivo de professores
conhecem

e

comprometem-se

com

a

proposta

contextualizada

e

interdisciplinar. Com relação às mudanças ocorridas no desenvolvimento dos
alunos, constatou-se que houve uma iniciação à pesquisa, desenvolvimento da
autonomia dos alunos e comprometimento com a construção do conhecimento.
SEMINÁRIO INTEGRADO
Com

relação

a

metodologia

utilizada

no

seminário

integrado

desenvolvida no Pacto, relataram os aspectos evidenciados na sala de aula a
partir do seminário

integrado e da pesquisa, e

a importância da prática

pedagógica é na atualidade. Para os alunos foi uma excelente experiência que
prepara para a pesquisa, mas necessita de maior rigor por parte dos
professores. Quanto aos professores, houve maior comprometimento por parte
dos alunos, com a busca do conhecimento pela pesquisa. Já para os gestores,
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ainda há bastante resistência por parte dos docentes com a nova proposta,
consideraram uma excelente metodologia, mas ainda é pouco o incentivo ao
aluno para a prática da pesquisa.
DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM
As contribuições a partir do Pacto Nacional do Fortalecimento do Ensino
Médio ao desenvolvimento, melhoria da aprendizagem e a transformação do
contexto escolar como um todo. Segundo os alunos percebeu-se maior
conexão da teoria com os problemas da realidade vivida. Para os professores,
houve uma tênue melhora na aprendizagem e mudança nas práticas
pedagógicas. Já os gestores, perceberam que a prática de uma metodologia
interdisciplinar auxiliou o desenvolvimento da aprendizagem, a partir dos
projetos, da ampliação das pesquisas e do protagonismo dos alunos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio iniciou um novo processo
instigador de renovação de práticas de ensinar e aprender. As trajetórias,
desafios, conquistas e retrocessos enfrentados pela Educação no Brasil, nos
comprometem a sua contínua reflexão crítica, luta, mobilização e reconstrução.
Avançamos no acesso à educação, perseguimos a permanência do
aluno na escola e assumimos o desafio de fortalecer a qualidade do processo
de ensinar e aprender, e a efetivação de políticas públicas de valorização da
educação e de seus profissionais. Estamos conquistando espaços dialógicos e
de pesquisa nas salas de aula, entretanto ainda precisamos continuar lutando
por políticas públicas que assegurem uma maior estruturação de todo o
sistema educacional, em uma perspectiva que fortaleça o desenvolvimento de
um projeto de educação e um mundo mais justo, ético e menos excludente.
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A ESCOLHA DA DOCÊNCIA COMO PROFISSÃO NO ENSINO
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICO
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Eixo 3 – Formação de Professores
RESUMO
O ser professor, no contexto atual, exige certa ousadia aliada a diferentes saberes. O objetivo
principal desta pesquisa foi de detectar os elementos definidores de saberes na escolha
profissional como docentes do Ensino Profissional e Tecnológico e conhecer o processo de
inserção nesta modalidade de ensino. Os pressupostos metodológicos foram sustentados em
uma abordagem qualitativa, tendo como sujeitos, professores de instituições federais de EPT e
como instrumentos na pesquisa, as entrevistas. Após analisar as entrevistas, constatamos que
os docentes do EPT elegeram pela atuação nesta modalidade de ensino, não por uma questão
de escolha, mas sim por oportunidade. Os mesmos compreendem esta modalidade como
importante na formação profissional atual e também relatam a importância da formação
específica para atuação neste eixo específico de ensino. Além disso, os docentes sentem-se
valorizados na profissão e buscam o aperfeiçoamento constante a fim de atender às novas
demandas do mercado de trabalho bem como dos jovens.
Palavras-chave: Formação Profissional. Ensino Profissional e Tecnológico. Bases da
educação. Saberes Docentes.

INTRODUÇÃO
A discussão sobre o processo de formação de professores se configurou
a partir do século XIX, porém isto não significa que o fenômeno tenha surgido
apenas neste momento. Antes que se fundassem instituições especificamente
destinadas a esta formação, nas primeiras escolas de ensino mútuo (a partir de
1820), não somente ensinavam as primeiras letras, mas preparavam docentes.
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Essa foi a primeira forma de preparação de professores, forma exclusivamente
prática (TANURI, 2000).
A necessidade de universalizar a instrução docente conduziu à
organização dos sistemas nacionais de ensino, dando origem as Escolas
Normais, de nível médio, para formar professores primários, atribuindo-se ao
nível superior a tarefa de formação dos secundários. Este fato foi marcado pelo
enriquecimento dos conteúdos curriculares e ênfase nos exercícios práticos de
ensino (SAVIANI, 2009).
No final dos anos 20, houve articulação com o curso secundário e
alargaram-se a formação profissional propriamente dita. O ensino desta época
foi marcado pelas palavras-chave: escola nova, ensino ativo, método analítico,
testes e medidas (TANURI, 2000). Já nos anos 30, graças à atuação dos
profissionais da educação, mediante publicações e cursos forma-se uma nova
consciência quanto necessidade de implantação de uma política nacional de
educação - movimento da Escola Nova (SAVIANI, 2009).
No ano de 1961, com a criação da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (LDB) (4.024/61) foi definido e regularizado o sistema de educação
brasileiro, sofrendo uma reformulação em 1971 que vigorou até 1996. Em
relação à Educação Profissional, a LDB garante: “O aluno matriculado ou
egresso do ensino fundamental, médio e superior, bem como o trabalhador em
geral, jovem ou adulto, contará com a possibilidade de acesso à educação
profissional.” (Capítulo III, Art. 39 – Parágrafo Único).
O “jeito” para o magistério apresentado por docentes, durante sua
trajetória acadêmica, não os levaram a pensar no magistério como carreira
profissional. Os mesmos buscam a Educação Profissional e Tecnológica (EPT)
para atuação porque além de melhores rendimentos, o magistério pode lhes
oferecer uma experiência nova e uma nova função social (BURNIER, 2006).
Em contrapartida, Bazzo, Pereira, Linsingen (2000), consideram a formação
específica para a docência como questão fundamental para a melhoria da
qualidade do ensino.
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Diante disso, a presente pesquisa torna-se importante a fim de elucidar o
que leva os atuais profissionais docentes do EPT a escolher esta modalidade
de ensino para atuação, visto que poucos estudos vêm sendo realizados nesta
área. Outra questão que será avaliada é se estes apresentam em sua trajetória
acadêmica uma formação específica para atuar em uma área tão complexa,
que conta com alunos de diversas idades. Por vezes, os profissionais não
estão preparados para trabalhar com uma variedade de sujeitos.
O objetivo desta pesquisa é constatar os elementos definidores da
escolha profissional de docentes do EPT e como se dá o processo de inserção
nesta modalidade de docência.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
No início do século XX, a educação foi definida como o fato social pelo
qual uma sociedade transmite o seu patrimônio cultural e suas experiências de
uma geração mais velha para uma mais nova, garantindo sua continuidade
histórica. Com isso, a escola definiu-se como instituição destinada à tarefa de
disseminação de conhecimentos mínimos para a vida urbana e para a
profissionalização (GHIRALDELLI JR., 1994).
Após a Constituição Federal de 1988, a estrutura básica da legislação
sobre a educação profissional passou apenas por alterações e melhorias. A
principal reforma, que se iniciou em meados da década de 1990, com a
promulgação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da Educação Nacional (Lei n°
9.394 de 20 de dezembro de 1996) e os instrumentos que a complementaram,
tais como decretos, portarias, pareceres, normas, etc. O principal objetivo da
LDB foi a diversificação a partir de novos cursos, programas e modalidades
para garantir maior autonomia à escola (MANFREDI, 2002).
Nos dias atuais, a educação exerce papel de comprometimento com as
mudanças sociais e políticas.

Assim, é indispensável buscarmos múltiplos

olhares à diversidade, integrando os desafios da formação docente. Com isso,
a formação de professores configura-se como grande desafio perante as
muitas transformações e incertezas da sociedade. Entre os desafios, está o
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papel do educador com seus conhecimentos e sua epistemologia da prática.
Portanto, pensar educação, implica pensar formação docente e prática
pedagógica com qualidade.
A formação de professores e sua prática pedagógica é tema que vem
sendo discutido sobre a ótica de alguns educadores como Garcia (1999),
Nóvoa (1997), Freire (1998) e Pimenta (2005). Dessa forma, é importante seu
entendimento para o desenvolvimento dos saberes docentes (qualificação,
valorização e políticas), buscando integrar o conceito ao seu desenvolvimento
individual e profissional.
Diante dessa amplitude, Freire (1988) busca conceituar educação
profissional como aquela que recomenda entender os discentes não
exclusivamente

como

receptores

de

conhecimento,

mas

aquela

que

proporciona um perfil completo de formação e conexão desses alunos à
sociedade.
Neste contexto, Nóvoa (1997) aborda novos conceitos, buscando criticar
e alertar, que a “formação de professores tem ignorado o desenvolvimento
pessoal, confundindo “formar e formar-se””.
Desse modo é preciso enfatizar, que ao abordar a temática formação de
professores, podemos estar adotando posições epistemológicas, ideológicas e
culturais em relação ao ensino, ao professor e aos alunos. Logo, a mesma
deve propiciar situações que viabilizem a reflexão e a tomada de consciência
das limitações sociais, culturais e ideológicas da profissão docente,
considerando como horizonte um projeto pessoal e coletivo (GARCIA, 1997).
Em consonância com esse entendimento, Pimenta (2005) analisa que os
conhecimentos são estabelecidos no dia-a-dia da prática do docente e se
sintetiza no conhecimento do saber pedagógico concretizado no ato, no qual o
aprendizado, não só é objeto de reflexão, como também é componente de um
novo significado.
Essa formação do que é ser professor, deve ser estudada e refletida
para mensurar as características que permeiam a formação de um profissional
que atua na prática docente, de forma significativa e transformadora. Tardif
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(2002) levanta alguns conceitos em relação aos conhecimentos, debatendo o
movimento da “epistemologia da prática” como “o estudo do conjunto de
saberes utilizados realmente pelos profissionais, em seu espaço de trabalho,
para desempenhar todas as suas tarefas”.
Na Educação Profissional, embora evidente, não deve existir uma
dissociação entre teoria e prática. A transmissão do conhecimento deve
abordar aptidões, tendo em vista significados voltados para a ação profissional.
Com isso, a prática não é realizada em etapas distintas do curso, mas busca
através do ensino contextualizar e colocar o que foi ensinado. Dessa maneira,
o aprendizado voltado para o mercado de trabalho busca desenvolver, no
decorrer do curso, atividades voltadas para o exercício profissional do discente.
Dessa forma, a Educação Profissional e Tecnológica vem sofrendo
amplas transformações, principalmente nos últimos anos, com a ampliação da
Rede Federal que está cumprindo um papel essencial para atender às novas
formas do mundo do trabalho e cooperar para a ascensão da escolaridade dos
trabalhadores.
METODOLOGIA
A presente pesquisa objetivou conhecer e analisar a opinião dos
professores na escolha da docência como profissão no Ensino Profissional
Tecnológico (EPT).
A construção da pesquisa qualitativa envolve um processo dialógico
entre a literatura e os dados coletados. Minayo (1993) afirma que “é uma forma
adequada para o conhecimento da natureza de um fenômeno social, haja vista
que o pesquisador coleta os dados reais pesquisados para, posteriormente,
analisá-los”.
Com o tema escolhido, foi desenvolvido um conjunto de questões, as
quais abordaram a formação e experiência profissional dos professores que
integram a docência do EPT, os motivos que levaram a escolha da modalidade
para atuação como docente, a compreensão desta pelos docentes e
expectativas futuras em relação à profissão.
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Para a realização desta pesquisa, foram conduzidas entrevistas com 10
professores, cinco professores do Ensino Profissional Técnico - Instituto
Federal Farroupilha - Campus Júlio de Castilhos/RS e cinco professores do
Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria/RS.
O processo de coleta de dados deu-se por meio de entrevistas
semiestruturadas, obedecendo uma ordem lógica de perguntas, de linguagem
compreensível e acessível ao entendimento do público alvo.
Os depoimentos foram analisados de acordo com a metodologia de
Burnier (2006) baseando-se na estrutura de blocos, ou seja, organizaram-se
quatro blocos com enfoques específicos como já mencionado.
RESULTADOS OBTIDOS E SUAS ANÁLISES
A partir do conjunto de questões e referencial teórico, as análises a
cerca das entrevistas pelos professores de EPT, foram divididas em quatro
blocos: 1º bloco – Formação profissional, 2º bloco – Motivos da escolha do EPT
para atuação docente, 3º bloco – Compreensão da modalidade de ensino e no
4º bloco – Expectativas futuras quanto a profissão.
Para tanto foram entrevistados dez professores e seus depoimentos
tiveram diversos tempos de duração, os quais estão identificados com a letra
“E” em sequência numérica de um a dez, de acordo com a transcrição das
entrevistas.
1° bloco: Formação profissional
Nesta seção, são apresentadas as formações acadêmicas dos
entrevistados (Quadro 1).
Quadro 1. Formação acadêmica dos entrevistados.
IDENTIFICAÇÃO
E1

FORMAÇÃO
Ciências Econômicas

E2

Química de Alimentos

E3

Matemática

E4

Pedagogia

E5

Educação Física
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E6

Administração

E7

Administração

E8

Ciências Contábeis

E9

Agronomia

E10

Agronomia

Fonte: Elaborado pelas autoras.

2° bloco: Motivos da escolha do EPT para atuação docente
Os professores entrevistados apresentaram diferentes experiências.
Alguns se identificavam com a profissão ou sonhavam serem docentes desde
crianças, outros relacionaram a atuação na docência como “mero acaso”, onde
acabaram seguindo essa área de atuação pelas oportunidades que surgiram:
“(...) Os outros podem chamar de casualidade, eu acho que foi uma providência
divina que foi me dando os caminhos para eu cair onde eu caí.” (E6)
Quando questionados sobre os motivos que os levaram a escolha pela
educação profissional e técnica como área de atuação, dois entrevistados
relataram a grande dificuldade em acessar a carreira docente federal no final
dos anos 90 uma vez que a disponibilidade de vagas era pequena:“ Naquela
época concurso era uma coisa muito rara o que vinha pela frente você pegava
(...).” (E10)
Em sua maioria, relataram que escolheram atuar na educação
profissional e técnica pela maior disponibilidade e oferta de vagas. Um
entrevistado relatou ainda que a estabilidade alcançada em uma instituição
federal foi o principal atrativo para essa escolha.
Quanto as principais dificuldades enfrentadas no início da carreira, as
entrevistas apontam que os professores, em sua maioria, tiveram dificuldades,
principalmente pela falta de aprendizados didático-pedagógicos. Mas a
dificuldade em delimitar a relação professor-aluno também é um fator
preocupante: “Não foram fáceis, pois além de trabalhar os conteúdos da tua
disciplina, também é necessário ter domínio da turma e saber lidar com as
diferenças (...).” (E3)
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Apenas dois professores relataram que não apresentaram dificuldades
no início de suas carreiras. Um relatou ter tido experiências docentes, como
catequista, o que o auxiliou bastante na relação professor-aluno: “(...) eu
aprendi muito com o relacionamento interpessoal, que eu fui catequista 10
anos (...).” (E6). Outro contou que não teve dificuldades, pois apresentava o
domínio do conteúdo e gostava de desafios.
Os entrevistados relataram que após um período de experiência, a
docência é uma prática prazerosa que exige constante aperfeiçoamento e
aprendizado por parte do docente.
Continuo aprendendo, estou com 36 anos de trabalho, 33 de
docência. A cada dia reconheço que o professor precisa estar se
preparando sempre, os alunos têm contribuído muito com suas
ansiedades e anseios para mim adequar meu planejamento, para
significar os conteúdos a serem trabalhados (...). (E4)

Alguns professores contaram ainda que atualmente o perfil dos alunos
está modificado, a cada semestre as aulas têm que ser planejadas de acordo
com o perfil da turma. O professor tem que se apoderar de ferramentas que
irão demonstrar ao aluno que aquilo visto em sala de aula é a realidade que ele
vivenciará.
Quando indagados sobre as diferenças entre atuar nas modalidades de
ensino, superior e técnico, apenas um entrevistado relatou ter sua carreira
trilhada apenas no ensino técnico e profissional. Quase que em sua totalidade,
os professores atuam concomitantemente em ambos os ensinos, uma vez que
as instituições que trabalham oferecem cursos nessas modalidades. A
disparidade de idade é um fator importante no planejamento e conduta em sala
de aula. Além desse fator a educação profissional e técnica deve preparar o
aluno para o mercado de trabalho.
A grande diferença é a fase da vida que esses sujeitos estão, as
perspectivas que trazem. O trabalho do professor precisa ser
planejado e atender a expectativa dos alunos, quanto a uma
convivência respeitosa e de ensino com aprendizagens para ambos,
professores e alunos. (E4)
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Tendo atuado na educação superior privada e na educação profissional
e técnica um docente relatou que alunos do EPT concomitante com o nível
médio, apresentam melhores desempenhos que os alunos da instituição
superior privada. Em contrapartida, um docente opinou que lecionar em nível
superior é fácil pelo fato dos alunos apresentarem comportamentos mais
responsáveis.
A partir das entrevistas e análises feitas com os docentes, pode-se
estabelecer que a escolha pela atuação docente no ensino técnico e
profissional apresenta muitas vantagens, principalmente quanto ao plano de
carreira, estabilidade, incentivos governamentais e maior oferta de vagas para
os cargos de professores. No início da carreira, quase que em sua totalidade,
apresentaram despreparos, receios e dificuldades, porém com o decorrer da
carreira conseguiram sentir-se mais tranquilos e aptos a conduzir os alunos
através de ferramentas e metodologias que captam a atenção e interesse dos
alunos. Uma grande parcela dos entrevistados atua concomitantemente no
EPT e no ensino superior e identificaram que o aluno do ensino técnico e
profissional tem que ser preparado mais especificamente para o mercado de
trabalho (o professor não pode abordar o assunto da mesma maneira que seria
feito no ensino superior).

3° bloco: Compreensão da modalidade de ensino
Após obterem suas respectivas formações, a grande maioria dos
professores deu início a suas carreiras no mercado de trabalho. Seus relatos
indicam que a maioria dos entrevistados está satisfeita com esta modalidade
de ensino e com as leis que regem a mesma, sendo que identificam-se com a
profissão.
Quando questionados sobre as leis que regulamentam o EPT, a maior
parte relatou estar satisfeita com as mesmas.
Hoje existe um incentivo muito grande e não só em relação ao
ingresso dos estudantes, mas também a cobertura dos custos de tal
forma que eles têm excelentes condições de aprendizado. Não existe
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deficiência em relação a infraestrutura, em relação a professores. Em
determinados períodos, logo que eu iniciei as minhas atividades, se
um professor se afastasse para cursar um novo curso, mestrado,
doutorado, os outros professores tinham que cobrir aqueles horários
desse professor e atualmente não, tem vagas disponíveis a vontade
pra substituição de professores, quer dizer então, em relação ao
cumprimento das leis ou da legislação que rege eu acredito que não
haja muitas coisas a serem mudadas. (E10)

Quanto ao conhecimento a respeito dos atores em relação a esta
modalidade de ensino, obtiveram-se respostas bem diversificadas, podem-se
citar as mais relevantes: “Entendo que a educação para o trabalho não pode se
reduzir a identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados
pelos indivíduos para se tornarem trabalhadores e sim seres humanizados, e
ainda privilegiar as formas mais adequadas para atingir essa meta.” (E4)
[...] mudanças do PPC, vamos fazer alguns ajustes nos adequando
mais, a normativa da resolução 06, e a 06 nos diz no artigo décimo
quarto, que os cursos técnicos todos devem contemplar, aspectos
relacionados ao cooperativismo, ao empreendedorismo, a questões
relativas a áreas trabalhistas, a gestão de pessoas, a gestão de
qualidade e ambiental do trabalho entre outras questões [...]. (E1)

O conhecimento que estes possuem a respeito da modalidade de ensino
se obteve autodidaticamente, através do entendimento das leis e normativas e
também pela prática docente. Ao serem indagados sobre os saberes
necessários para ser professor no EPT as respostas obtidas também foram
bem diversificadas, até pelo fato dos professores serem de áreas distintas:
Tem que saber a parte técnica, que é fundamental, tem saber a parte
pedagógica, o professor não pode ir só com a parte técnica, o PEG é
um curso importante, foi importante pra mim, a questão do
relacionamento pessoal, com os alunos, com os colegas isso aí é
fundamental. Você tem que ter uma formação técnica que aí a
graduação te dá e claro que você tem que buscar sempre e tem que
se aprofundar nessa parte. A questão pedagógica acho que o PEG
ele supre isso, pelo menos na época acho que o esquema II ele
supriu essa questão pedagógica [...] (E10)

Ao serem questionados a respeito de formação docente específica
voltada para atuação nesta modalidade de ensino, as respostas se
apresentaram bem divididas: há os que não fizeram nenhum curso e há os que
fizeram o programa de formação especial de professores: “Não fiz, mas
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considero relevante para quem não tem a licenciatura. Tenho recebido colegas
que não tiveram e enfrentam muitas dificuldades tanto no trabalho individual
como no coletivo.” (E5)
[...] eu considero fundamental eu me preocupo inclusive com os
professores que não tiveram esse conhecimento como eles
conseguem compreender isso. Hoje eu uso outros artifícios também
pra compreender a emoção principalmente de cada aluno em relação
aquela fase que ele tá vivendo então eu faço uma análise das idades
dentro das turmas, porque hoje a variação de idades que nós temos
de faixas etárias dentro das salas é muito grande então tu tem alunos
com mais de 60 anos e alunos com 17 anos então existe uma
diversidade muito grande e isso precisa ser analisado e avaliado
porque existem inclusive conflitos e preconceitos dentro da mesma
sala nas turmas então eu tento analisar de diferentes maneiras isso
[...]. (E9)

Ao analisar os questionamentos e suas respostas, pode-se perceber que
o saber pedagógico, juntamente com os saberes da parte prática de cada área
é fundamental para ter uma aula que chame a atenção dos alunos. Além disso,
é fundamental para os professores que atuam nesta modalidade, um curso
específico voltado para atuação nesse eixo de ensino, para orientar como se
portar com os alunos e até mesmo na relação com os próprios colegas de
trabalho.

4° bloco: Expectativas futuras quanto a profissão
Os docentes entrevistados declararam que os aspectos que motivam a
ser docentes explicam-se, na maioria dos casos, pela realização em ser
professor, além da satisfação de experimentar em cada turma esse
“renascimento”, algo novo que deve ser lapidado.
O professor é um eterno aprendiz justamente pelo fato de que cada
turma que tu recebe tu tem uma nova, um novo grupo, uma nova
alma, um novo ânimo, um novo entusiasmo então esse renascimento
eu considero um renascimento é o que mais me motiva porque a
cada turma que eu recebo é um renascimento e esse renascimento
requer uma criação, como se fosse um novo filho que tu vai criar [...].
(E9)
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Um dos motivos que estimulam a continuar na profissão citado por um
docente é o avanço da tecnologia que faz com que os profissionais estejam em
constante busca da aprendizagem.
[...] cada vez mais tendo a nossa disposição um universo de
tecnologias e dentro dessas tecnologias, nós temos [...] e sempre que
a gente percebe esse amadurecimento, essa preparação que a gente
percebe, essa mudança comportamental, a mudança de agir deles e
de se expressar, acaba nos motivando para que a gente continue
atuando. (E6)

Além da valorização e da inserção de tecnologias, outra variável que foi
mencionada por dois docentes entrevistados é a questão econômica: “O
salário, o salário é bom aqui, é um estímulo bem interessante que você tem,
isso te dá uma qualidade de vida boa, o salário bom [...] e tem a questão
econômica, que isso não dá pra negar [...].” (E10)
Além dos motivos que estimulam na profissão, foi perguntado aos
entrevistados o que desagrada na profissão e a maioria respondeu que são
algumas dificuldades de gestão da instituição a qual fazem parte.
[...] algumas dificuldades de gestão, o processo licitatório é um
processo lento, o processo de liberação de recursos, então nós temos
todos umas amarras burocráticas que impedem as vezes de fazer
aquilo que tu acha legal de fazer. O peso político das decisões são
muito fortes, nós vemos outros órgãos, institutos ganharem muitas
vagas docentes e nós gostaríamos de ampliar e porque nossos
institutos não ganharmos[...]. (E7)

No que diz respeito ao exercício do docente no EPT, em relação a sua
valorização, todos os professores afirmam serem muito boas, sobretudo nos
últimos anos que cada vez mais os incentivos do governo e a busca de
especialização dos professores têm aumentado a sua capacitação.
Não faltaram, entretanto depoimentos (evidências) que mostram a
valorização dos professores nesta última década: “Estamos novamente
passando por um processo nos cursos técnicos que ele está tendo uma
valorização por parte do governo [...]”(E6), “[...] no entanto, estamos avançando
para uma maior valorização do ensino, em geral, no Brasil [...] (E5) e “[...] Eu
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considero valorizado, eu considero valorizado porque primeiramente esse
conceito tem que partir do próprio professor [...].”(E9)
Vários entrevistados alegaram que para a melhoria no exercício de sua
profissão é muito importante o incentivo a qualificação, importante ferramenta
para um ensino de qualidade.
[...] não estiver atualizado, [...]na sua atividade profissional, você tem
que estar sempre se qualificando, se atualizando [...] nossos
docentes precisam estar permanentemente se qualificando, não só se
titulando, se qualificando [...].(E6)

Outra sugestão de melhoria relatada é a questão da legislação que
poderia ser mais flexível.
[...] talvez a legislação precise ser flexibilizada em que tu passe por
avaliação e seja uma avaliação justa e tu possa realmente mostrar
pro professor, existia alguns anos atrás o chamado adicional por
produtividade, o professor tinha que ter o mínimo x de horas aulas
para poder receber uma parte de seu salário, acho que isso
contribuiria muito também [...].(E7)

Nas evidências supracitadas, a maioria não tem maiores queixas
relativas ao ofício de ser docente, pelo contrário, dizem que os aspectos que
motivam a ser docentes se explica, na maioria dos casos, pela maior inserção
de novas tecnologias, valorização dos docentes, maior gratificação pessoal,
além do fator autonomia, que esses profissionais dizem experimentar no
desempenho de suas atividades e ver os alunos aprendendo. Todos os
professores trabalham em instituições federais e apontam falhas de gestão,
ausência de participação dos colegas nas discussões e decisões de interesse
geral.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados relativos aos dez depoimentos coletados apontaram que a
opção pela profissão docente no EPT deu-se por oportunidade não constituindo
assim, uma escolha propriamente dita. Independente da instituição e do tempo
de atuação, os profissionais optaram pelo ensino público, por proporcionar
maior estabilidade financeira.
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A partir do momento em que ingressaram na carreira, foram atraídos
pelas relações que estabeleceram, sobretudo com os alunos, e que lhes
proporciona uma forte gratificação por se sentirem contribuindo para a
formação de outras pessoas.
De modo geral, entendem como muito importantes os conhecimentos
relativos às práticas pedagógicas, mesmo aqueles que não possuem formação
específica para atuação nesta modalidade de ensino. Por atuar com alunos de
diversas idades, dizem que o conhecimento na área torna-se essencial a fim de
entender as fases de desenvolvimento e aprendizagem, em especial dos
adolescentes.
Os docentes reconhecem a importância da qualificação constante, por
meio de especializações, cursos e também por aperfeiçoamento do material
didático e das aulas ministradas, visto que hoje em dia, os discentes possuem
diversas ferramentas para pesquisa e “distração” durante as aulas.
Fato relevante trata da questão das expectativas futuras quanto à
profissão no EPT. A maioria dos docentes entrevistados se diz satisfeito com a
valorização da profissão, tanto no que diz respeito ao docente quanto ao aluno,
já que muitas oportunidades estão sendo geradas nesta área. Porém, relatam
diferenças entre os alunos que possuíam há alguns anos atrás e os que hoje
ingressam na modalidade.
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FORMAÇÃO E DOCÊNCIA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL:
EXPERIÊNCIAS DO PIBID
Graziela Escandiel de Lima1 - UFSM
Eixo 3 – Formação de Professores
Agência Financiadora: CAPES
RESUMO
O trabalho se insere nas discussões sobre a formação de professores e demonstra algumas
das relações que se estabelecem entre Educação Superior e a escola de Educação Básica
com a constituição do grupo de Bolsistas no âmbito do Programa Institucional de Iniciação à
Docência – PIBID/Pedagogia – Educação Infantil. Demonstra-se as primeiras ações do grupo
de trabalho e as articulações entre Ensino, Pesquisa e Extensão desenvolvidas junto às ações
específicas do Programa.
Dá-se especial enfoque nos movimentos do grupo na
implementação do PIBID em 2014. Esses movimentos estão demonstrados na organização de
Planos de Trabalhos por escolas e na produção e análise de um quadro com referências
para o trabalho pedagógico e a docência na Educação Infantil que foram posteriormente
discutidos e analisados conjuntamente com as professoras nas escolas participantes do PIBID.
O PIBID tem desempenhado papel importante na formação dos acadêmicos, já que sempre foi
considerado pelo Grupo que tanto os materiais produzidos são revestidos de grande conteúdo
formativo e, nesse sentido, representam a possibilidade de buscar entendimentos e
fundamentos teóricos que sustentem algumas práticas desenvolvidas nas escolas.
Palavras-chave: Formação. Docência. Trabalho Pedagógico. Educação Infantil. PIBID

INTRODUÇÃO
O trabalho se insere nas discussões sobre a formação de professores e
demonstra algumas das relações que se estabelecem entre Educação Superior
e a escola de Educação Básica com a constituição do grupo de Bolsistas no
âmbito do Programa Institucional de Iniciação à Docência – PIBID/Pedagogia –
Educação Infantil.
O PIBID é uma iniciativa do governo federal que está vinculado à política
de formação de professores da CAPES e objetiva o aperfeiçoamento e a
valorização da formação de professores da Educação Básica. Na sua
organização se prevê desenvolver ações voltadas à formação em nível de
graduação, bem como a formação continuada de professores tendo o exercício

1

Doutora em Educação PUC/RS. Professora da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
Coordenadora do sub-projeto Pedagogia do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência (PIBID).
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da docência como foco de discussão, reflexão e análise. Tem-se claro que o
PIBID constitui-se em experiência formativa que contribui sobremaneira para a
formação dos acadêmicos do curso e Pedagogia, da mesma forma que tem
incidência a um movimento diferenciado ao trabalho desenvolvido nas escolas.
Na UFSM o PIBID iniciou no ano de 2007 e em 2009 o Subprojeto
Pedagogia foi incorporado ao Programa. Desde seu início, a atuação desse
subprojeto se deu nas escolas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, tendo
expandido para a Educação Infantil somente com a aderência à Portaria
096/2013, com implementação no início de 2014.
Consideramos um avanço a inserção das ações do PIBID/Pedagogia na
Educação Infantil, tendo em vista ser essa uma etapa da Educação Básica em
que o trabalho dos pedagogos também necessita de reflexões e figura como
campo de conhecimentos em que muito se tem produzido teoricamente. As
infâncias vividas nas escolas, as formas de organização dos trabalhos, a
constituição da docência na educação das crianças pequenas, entre outros
aspectos são elementos formativos importantes que precisam estar presentes
nos cursos de Pedagogia.
Nesse sentido, avançamos na organização de atividades que se
delineiam concomitantes às outras atividades formativas do curso, sejam elas
de Ensino – nas disciplinas – sejam de Pesquisa, sejam de Extensão. Ademais,
no intuito de estabelecer relações com o próprio currículo dos Cursos de
Pedagogia da UFSM, salientamos que os dados produzidos pelas diferentes
atividades do PIBID sinalizam para questões importantes que precisam ser
tematizadas acerca da formação para o trabalho com crianças pequenas.
Nessa direção, o Subprojeto PIBID Pedagogia implementa atividades
nas Escolas Públicas Municipais de Educação Infantil e as experiências tidas já
apontam para alguns elementos de análise que são discutidos e estudados no
grupo em suas atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão.
O grupo está organizado de acordo com as normas contidas na
Resolução 096/2013 do PIBID, sendo que o trabalho já foi desenvolvido em
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seis Escolas Municipais de Educação Infantil2. Em cada escola participante
há uma Professora que atua como Supervisora e acompanha as atividades
dos Bolsistas de Iniciação à Docência (ID). Abaixo um quadro que demonstra
nossas organizações ao longo dos 4 anos de vigência da Portaria 096/2013.
Quadro 1 - Demonstrativo da organização e abrangência do PIBID/Pedagogia
– Educação Infantil na Rede Municipal de Educação de Santa
Maria/RS.
PERÍODO
ESCOLAS
Nº DE BID
EMEI Luizinho De Grandi, CEI Casa
Março

a

Dezembro

de

da Criança, Núcleo Infantil CAIC e

16

EMEI Vila Jardim.

2014.
EMEI Borges de Medeiros, CEI Casa
Janeiro a

da Criança, Núcleo Infantil CAIC e

Agosto de 2015.

EMEI Vila Jardim.

Setembro

EMEI Aracy Trindade Cáurio, Núcleo

de

2015 a Abril de

16

12

Infantil CAIC e EMEI Vila Jardim.

2016.
Maio de 2016 a

EMEI Aracy Trindade Cáurio, CEI

Maio de 2017.

Casa da Criança.

10

Fonte: Organizado pela autora.

Observa-se no quadro a constante diminuição de Bolsistas de Iniciação
à Docência. Salientamos que esse é um fenômeno que tem sido alvo de

2

Os trabalhos iniciaram em 4 escolas no ano de 2014. Em 2015, uma das escolas foi

substituída por outra e logo após, no mês de agosto daquele ano a Supervisora dessa escola
precisou exercer sua Licença Maternidade. Nesse mesmo momento, por conta de uma redução
de cotas de Bolsas, precisamos reorganizar os trabalhos e redistribuir os BIDs em 3 escolas,
contando com a inserção de uma outra escola, já que tivemos outra Supervisora em Licença
Maternidade. Em 2016, por conta de nova reestruturação e enxugamento de verbas e cotas de
Bolsas, diminuímos mais uma vez o número de escolas – para duas – sendo essa a
organização que temos ainda no ano de 2017.
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muitas reflexões, com as quais se encontram algumas hipóteses já
levantadas, mas ainda não investigadas a fundo. Uma delas diz respeito à
própria organização da Educação Infantil e o atendimento nas escolas que
estão com número excessivo de crianças por turmas, o que leva à
contratação de Estagiários, os quais percebem Bolsa por Estágios
Extracurriculares que são de valor maior do que a Bolsa PIBID. Tivemos
muitas saídas de BIDs do Programa, que permaneciam nas mesmas escolas
mas com vinculação a elas através do Centro de Integração Empresa Escola,
recebendo remuneração maior para figurar como Estagiários.
Outro elemento a ser pensado é a exigência de carga horária diária nas
turmas que tem excedido às dos outros Subprojetos. Essa exigência se
sustenta em um dos objetivos do Subprojeto Pedagogia – Educação Infantil,
que é o acompanhamento das rotinas institucionais que envolvem a
aprendizagem da docência na educação de crianças pequenas. Ou seja, mais
questões que fornecem elementos formativos para quem se ocupa dos
processos formativos de pedagogos e da Educação Infantil como etapa da
Educação Básica que se difere das demais por ter especificidades teóricas,
políticas e organizativas. Ainda assim, essas situações tensionam as ações
desenvolvidas e por vezes quase nos fizeram sucumbir nas constantes
reorganizações que tivemos ao longo desses três anos e meio de trabalho.
É importante salientar que sempre tivemos como objetivo fim desse
trabalho a discussão sobre a implementação das Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil na rede municipal tendo como foco
também a formação continuada dos professores que estão nas escolas. Para
tanto, além dos objetivos meio que se tem na efetivação do PIBID em sua
concepção inicial, construíram-se outras formas e abordagens no trabalho
tendo em vista a articulação com a Extensão Universitária e a Pesquisa sobre
aspectos pertinentes da docência na Educação Infantil, aspectos que serão
mostrados a seguir.
Na continuidade do texto, serão dados a conhecer algumas atividades
desenvolvidas pelo grupo, tendo em vista a Pesquisa e a Extensão realizadas
1553

concomitante às atividades nas escolas, com especial enfoque nos
movimentos do grupo na implementação do PIBID em 2014. Esses
movimentos estão demonstrados na organização de Planos de Trabalhos por
escolas e na produção e análise de um quadro com referências para o
trabalho pedagógico e a docência na Educação Infantil que foram
posteriormente discutidos e analisados conjuntamente com as professoras nas
escolas participantes do PIBID.
A PESQUISA E A EXTENSÃO ARTICULADAS AO PIBID NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Dentre essas atividades realizadas concomitantes às atividades do
PIBID3, citamos um Projeto de Extensão e outro de Pesquisa. O Projeto
“COTIDIANO E TRABALHO PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL:
estudo sobre as concepções de infância e docência na Rede Municipal de
Santa Maria” constituiu-se em pesquisa organizada de forma articulada e
colaborativa ao Grupo de Acadêmicos participantes do PIBID/UFSM/Pedagogia
Educação Infantil. Desse modo, buscamos refletir sobre quais são e como se
constroem as concepções de infância e de docência das professoras e como
essas concepções se materializam no trabalho pedagógico desenvolvido com
as crianças.
Para tanto, o Grupo de acadêmicos do PIBID realizando seus Registros
diários e sistemáticos dos diferentes tempos e espaços de vivência da infância
nas escolas de Educação Infantil, auxiliavam na identificação das concepções
de infância que permeiam as práticas desenvolvidas com as crianças.
Intentamos, com a pesquisa, dar voz às professoras e construir uma prática
colaborativa de pesquisa e formação nas escolas participantes do PIBID
através do registro e discussão das “Cenas do Cotidiano” considerando que
elas materializam essas concepções das professoras, sendo que muitas vezes

3

Demonstramos a Pesquisa, realizada em 2014 e 2015 e as ações do Projeto de Extensão que
aconteceu em 2014, 2015 e 2016.
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não há um processo de reflexão sobre os porquês de suas ações, atitudes e
posicionamentos no dia a dia da escola.
O Projeto de Extensão “TRABALHO PEDAGÓGICO E DESAFIOS DA
DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL”, foi desenvolvido nos anos de 2014 a
2016 na Universidade Federal de Santa Maria. Tal projeto se insere na linha
de extensão “Formação de Professores” da Pró-Reitoria de Extensão dessa
instituição.
O mesmo teve como objetivo a identificação e discussão dos principais
desafios encontrados durante o desenvolvimento do trabalho pedagógico na
Educação Infantil. Desse modo, a proposta de trabalho foi desenvolvida
naqueles anos concomitante as atividades do Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID Pedagogia/Educação Infantil, sob a
forma de “Diálogos Pedagógicos”, ou seja, o desenvolvimento do projeto
acontecia por meio de encontros mensais, nos quais participavam
acadêmicos dos Cursos de Pedagogia Licenciatura Plena – Diurno e Noturno
da UFSM, Gestoras e Professoras da Rede Municipal do município de Santa
Maria/RS, atuantes na Educação Infantil.
Este trabalho foi pensado como um processo formativo oferecido
inicialmente às escolas participantes do PIBID, e posteriormente estendido à
rede como um todo. Nos encontros – Diálogos Pedagógicos – aconteciam
discussões e reflexões acerca dos principais desafios vivenciados pelas
professoras no dia a dia da escola com as crianças pequenas.
A CONSTITUIÇÃO DO GRUPO PIBID: RELAÇÕES UNIVERSIDADE E
ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
O primeiro passo desenvolvido junto aos participantes do grupo foi a
organização para os contatos iniciais e uma visita exploratória do grupo todo
às escolas de Educação Infantil que participariam do Programa, objetivando
traçar o reconhecimento dos espaços em que atuaríamos no primeiro ano de
trabalho. A definição dos caminhos investigativos e as ações práticas a serem
inicialmente empreendidas foram organizadas a partir da inserção das
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Bolsistas de Iniciação à Docência e do diálogo estabelecido com as
Supervisoras nas reuniões do grupo.
As ações foram pensadas tendo em vista os objetivos ligados à
pesquisa realizada nas escolas acerca das concepções de docência e
infância que se materializam no dia a dia de trabalho com as crianças. Tais
objetivos consistiam em mapear as condições de trabalho dos professores, o
acesso e a permanência da criança na escola; também intentávamos
estabelecer um olhar crítico e reflexivo sobre as experiências empreendidas
nas escolas; refletir sobre os olhares lançados à criança nas instituições de
Educação Infantil e identificar as concepções de docência que dão
materialidade ao trabalho pedagógico desenvolvido no dia a dia das
instituições de Educação Infantil.
Neste sentido, para o trabalho desenvolvido nas escolas, apontamos a
Pesquisa Colaborativa como possibilidade teórico-metodológica, já que esta
“(...) aproxima duas dimensões da pesquisa em educação, a produção de
saberes e a formação contínua de professores” (IBIAPINA, 2008). Para a
autora, a possibilidade de estabelecer na pesquisa também o processo de
formação dos envolvidos, faz avançar os conhecimentos produzidos na
academia e na escola.
Neste sentido:
Na perspectiva da Pesquisa Colaborativa, os partícipes trabalham
conjuntamente e se apóiam mutuamente, visando atingir objetivos
comuns negociados pelo coletivo do grupo, havendo liderança
compartilhada e co-responsabilidade pela condução das ações.
Assim, a pesquisa deixa de investigar sobre o professor, passando a
investigar com o professor, contribuindo para que este se reconheça
como produtor ativo do conhecimento, da teoria e da prática de
ensinar, transformando o próprio contexto de trabalho. (IBIAPINA,
2008 Apud NUNES; IBIAPINA, 2010, p. 9)

Também para Pimenta (2005)
A importância da pesquisa na formação de professores acontece no
movimento que compreende os docentes como sujeitos que podem
construir conhecimento sobre o ensinar na reflexão crítica sobre sua
atividade, na dimensão coletiva e contextualizada institucional e
historicamente (p. 523).
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Este trabalho constitui-se em espaço e tempo de discussão, reflexão e
construção de referenciais de trabalho para os professores que atuam ou
atuarão com crianças pequenas. Busca-se também, em última instância que o
mesmo possa estabelecer diálogos profícuos com a formação proposta nos
cursos de pedagogia, já que a eles também precisamos de um olhar atento.
Uma das ações iniciais do grupo foi uma abordagem exploratória com a
qual identificamos os principais desafios encontrados na Educação Infantil da
rede pública de Santa Maria/RS. Para isso, tínhamos como base os
Documentos Legais, Políticas Públicas e referenciais teóricos relacionados à
Educação Infantil. Dessa forma, os dados iniciais quanto a: turnos de
atendimento, número de crianças, turmas (idade, número de crianças,
organização por turnos), dados das professoras e equipes diretivas (formação
e carreira), dados de equipes de apoio, atividades desempenhadas,
organização do trabalho, rotinas institucionais foram registrados em Protocolos
por Escolas e auxiliaram na organização dos Planos de Trabalho que cada
grupo de Bolsista ID organizou com o auxílio e acompanhamento das
Supervisoras e da Coordenação de Área.
Também foram trabalhados com dados institucionais, sócio históricos,
bem como dos PPP para conhecer o histórico básico e as origens e
constituição de cada espaço em que atuamos. As Bolsistas de Iniciação à
Docência produziram, após medições e registro fotográfico, Plantas Baixas de
cada escola para que pudéssemos refletir e problematizar a organização das
atividades, as rotinas institucionais e de turmas envolvidas no PIBID. Esse
processo se mostrou muito rico em aprendizagens para o grupo, visto que
algumas questões colocadas nos Parâmetros de Qualidade para a Educação
Infantil precisaram ser revisitados pela necessidade de problematizar aspectos
relacionados às condições de um atendimento com qualidade ser realizado na
Rede Municipal. Outra questão apontada pelas próprias BIDs foi a
distribuição/organização das atividades nos diferentes tempos e espaços das
escolas, situações e reflexões que geraram ações previstas posteriormente nos
Planos de Trabalho por escolas.
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Os Planos de Trabalho por escolas tinham uma estrutura a ser seguida
que foi (re)organizada em reunião a partir das discussões acerca dos primeiros
Registros realizados e da apresentação das Plantas Baixas ao grande grupo.
Esse documento apresenta a seguinte estrutura: CARACTERIZAÇÃO DA
ESCOLA (Histórico, organização, PPP, ...); JUSTIFICATIVA (do Plano contemplando

alguns

elementos

visualizados

como

possibilidades

de

intervenção mais efetiva); OBJETIVOS; ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES
DIÁRIAS (contemplando ações efetivas a serem implementadas no dia a dia
nas escolas).
Abaixo demonstramos os Objetivos elencados nos Planos de Trabalho
por escolas para exemplificar os aspectos salientados como focos de atenção
dos trabalhos do PIBID nas escolas:
Valorizar os momentos de higiene, como parte do processo de
aprendizagem;
Permitir que as crianças utilizem e explorem os espaços externos à
escola;
Construir e utilizar jogos, a partir dos interesses das crianças;
Dar importância e significado para o brincar;
Reorganizar os espaços e permitir que a criança conheça e faça uso
de todos;
Trabalhar com diferentes materiais para a realização das atividades;
Adequar e [re]organizar as rotinas, de acordo com as necessidades
dos alunos;
Promover (a cada 15 dias) a integração entre as turmas em
diferentes momentos da rotina.
(OBJETIVOS - ESCOLA 1)
Participar ativamente das atividades junto às crianças nos diferentes
momentos da rotina escolar.
Realizar todas as ações tendo sempre como principal objetivo e
centralidade a criança e sua educação.
Construir com as crianças uma relação de empatia e respeito na qual
aprendemos e auxiliamos sempre que necessário; mas acima de
tudo, aprendemos com o que as crianças, como sujeitos que são,
têm para nos dizer, valorizando os seus conhecimentos, percepções,
experiências [...], e conhecendo o universo infantil de maneira cada
vez mais próxima.
Propor atividades que mobilizem a escola (a cada 15 dias) a realizar
diferentes momentos de interação entre as turmas;
(OBJETIVOS - ESCOLA 2)
Estabelecer as ações de higiene e alimentação com intencionalidade
e respeitando os tempos das crianças.
Resignificar alguns momentos que fazem parte da rotina da escola,
demonstrando intencionalidade dos mesmos;
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Construir sentidos pedagógicos para as práticas de alimentação e
higiene das crianças.
Estabelecer processos de mediação nos diferentes momentos
em que estamos com as crianças.
Participar e se envolver com as crianças nos momentos de
brincadeira.
Desenvolver um trabalho que instigue a flexibilidade das rotinas,
propondo a reorganização de tempos e espaços.
Propor atividades que mobilizem a escola a qualificar os momentos
de interação entre as turmas;
Ressignificar alguns momentos que fazem parte da rotina da escola,
demonstrando intencionalidade dos mesmos;
(OBJETIVOS - ESCOLA 3)
Ressignificar as ações desenvolvidas com as crianças demonstrando
intencionalidade profissional e pedagógica.
Estabelecer outras formas de organizar os momentos de higiene e
alimentação tendo em vista considerá-los como parte importante da
educação das crianças;
Promover diferentes momentos de interação entre as crianças
participando com elas em um processo de mediação.
Considerar as crianças como foco central do trabalho observando
seus tempos, desejos e necessidades.
Explorar os espaços da escola de diferentes maneiras;
Incentivar a autonomia das crianças nos diferentes momentos da
rotina e das ações que compõem o trabalho pedagógico.
(OBJETIVOS - ESCOLA 4)

Quanto aos objetivos elencados, aponta-se para três aspectos que se
mostraram muito claros na organização dos Planos de Trabalho. Um deles diz
respeito às ações de rotina que se constituem como práticas sociais de higiene
no ambiente escolar da Educação Infantil. As ações que se repetem e tem
familiaridade com as que se desempenha em casa com as crianças e fazem
parte significativa de sua educação. No entendimento das Bolsistas de
Iniciação

à

Docência,

essas

práticas

sociais,

sendo

realizadas

predominantemente pelas Estagiárias das turmas, e por não terem elas
formação mínima para o trabalho com crianças, acabavam sendo ações
desempenhadas de forma rápida e sem a devida organização e sentido
pedagógico. Tais objetivos estão sublinhados como destaque para melhor
visualização.
Essa discussão, já pautada em outro momento, nos faz retomar que:
Na Educação Infantil os aspectos que dizem respeito às rotinas e as
ações de educação e cuidado que se desenvolvem nas instituições
demarcam, ou devem demarcar o caráter pedagógico das práticas
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desenvolvidas com a criança. Ou seja, há um conjunto de ações que
caracterizam o trabalho pedagógico e, por conseguinte as práticas
desenvolvidas com as crianças pequenas, essas se diferenciam pela
dimensão institucional e pelas características da faixa etária com que
se trabalha. Com esse conjunto de ações, consideram-se também as
concepções e os posicionamentos expressos, visivelmente ou não
pelos adultos que atuam nos espaços educativos com crianças
pequenas (LIMA, 2010, p. 36-37).

O segundo aspecto – demarcado em negrito - que se tornou evidente
na elaboração dos planos foi a necessidade de estabelecer um olhar mais
intenso nas relações estabelecidas com as crianças em seus momentos de
brincar. As formas de organização desses momentos nas rotinas escolares nos
fazem pensar em que concepções de brincar e de trabalho pedagógico estão
presentes no dia a dia da escola. As crianças brincam e por longos períodos,
mas isso muitas vezes parece acontecer mais para preencher um tempo em
que não se desempenha mediação alguma com as crianças, ou seja, um
tempo destinado ao desempenho de tarefas institucionais e outras ações das
professoras, mas que nem sempre significa uma concepção clara da
importância do brincar na experiência de viver a infância na escola.
O último aspecto refletido e problematizado com as BID na organização
dos planos tem a ver com as formas de utilização e organização dos tempos e
espaços nas escolas. Há nas rotinas vivenciadas na Educação Infantil uma
característica bastante marcante, demonstrada nos objetivos acima em itálico:
o excessivo tempo em que se considera que as crianças precisam vivenciar
atividades com seus colegas, em espaços pré-definidos e com suas
professoras. Parece salutar que as crianças possam ter outras experiências em
outros espaços que não suas próprias salas e com crianças de outras idades,
já que a seriação é uma característica dos anos seguintes à Educação Infantil.
Sobre esse aspecto em específico, podemos ainda apontar que uma
ação importante desenvolvida pelo PIBID nas escolas foi a criação e
consolidação das Atividades Diversificadas que tem como objetivo principal
repensar os tempos e espaços ainda regidos por uma estrutura rígida de
organização temporal também nas escolas de Educação Infantil. Essas
atividades permanecem nos planejamentos de todas as escolas e são
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desenvolvidas a cada 15 dias buscando envolver as crianças de diferentes
turmas em situações diversas de interação, criação e brincadeiras.
O quadro de referências para o trabalho pedagógico e a docência
na Educação Infantil foi produzido com o objetivo de demonstrar aspectos
levantados, discutidos, teorizados e analisados no Grupo PIBID a partir dos
quais, foram realizadas algumas reflexões com as escolas no final do ano de
implementação do PIBID no sentido de problematizar os desafios da docência
na Educação Infantil na esfera pública municipal.
Os materiais utilizados para a produção do quadro foram os Protocolos
das escolas com seus dados de organização dos grupos (número e idade das
crianças em cada turma), formação das professoras e o número de Estagiárias
por turma. Os encontros formativos do Grupo e os Registros das
observações e inserções das Bolsistas ID nas escolas também serviram de
base para buscar entendimentos no grupo.
Como referencial teórico e de apoio elegemos o Documento Práticas
Cotidianas produzido pelo MEC, as Políticas Públicas para a Educação
Infantil e a Formação de professores da Educação Infantil, as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, as Leituras realizadas
pelo Grupo e os registros dos Diálogos Pedagógicos.
O conteúdo dos Quadros construídos pelo Grupo PIBID contempla
aspectos relacionados à educação das crianças pequenas. Esses aspectos
foram identificados por meio da extração dos registros das Bolsistas de
situações vividas nas escolas e foram organizados em aspectos positivos e a
serem repensados nas escolas4.

A esses aspectos nomeamos como

referências, já que muitas delas poderiam se tornar um parâmetro, uma força

4

Salienta-se que esse movimento foi realizado tendo em vista as inúmeras vezes que o Grupo
PIBID foi questionado por somente visualizar e buscar discutir aspectos problemáticos vistos
nas escolas. Isso por que em determinado momento foi necessário demonstrar às
Supervisoras alguns fatos que pareciam ser desconhecidos pela escola e que nomeamos
como Aspectos que não compõem a docência na Educação Infantil.
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na concepção de docência e trabalho pedagógico que se delineava dia a dia na
experiência do Grupo de viver a escola5.
OS DESAFIOS DA DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Nos diferentes momentos de atuação com a criança, o adulto é
chamado a fazer escolhas que o levem a demonstrar o entendimento que tem
sobre seu trabalho. Essas escolhas podem se caracterizar pela intervenção
consciente em espaços de atuação que são construídos tendo como base
posicionamentos políticos; pela passividade que, em maior ou menor grau,
naturalizam o olhar; e pelo relativismo que cristaliza as formas de olhar a
criança e pensar o seu trabalho.
Aprender com as crianças pode ajudar a compreender o valor da
imaginação, da arte, da dimensão lúdica, da poesia, de pensar
adiante. Entender que as crianças têm um olhar crítico que vira do
avesso a ordem das coisas, que subverte o sentido de uma história,
que muda a direção de certas situações, exige que possamos
conhecer nossas crianças, o que fazem, de que brincam, como
inventam, de que falam. E que possam falar mais. (KRAMER, 2008,
p. 106)

Aprender com a criança a subverter o sentido da história pode nos
ensinar a estabelecer outras relações a serem construídas na docência junto
às próprias crianças. Nesse sentido é que, baseando-nos na construção de um
olhar diferenciado em relação à infância e à criança pequena, precisamos
produzir também outros cenários para o trabalho pedagógico no cotidiano da
Educação Infantil. Nesses cenários infere-se a necessidade de que as ações
que se caracterizam pelo zelo ao bem estar físico da criança sejam objeto de
olhar atento do adulto. Essas ações podem revelar-se menos mecanizadas e
mais intensas na relação da criança com o mundo que a cerca, já que são elas
que compõem o que entendemos como a docência na Educação Infantil.
Quadro 2 – Extrato sobre os desafios da docência na EI no cotidiano das
escolas.
5

O termo referência é utilizado com base em LIMA (2010) no sentido de recomendação,
apresentação, também se colocando com a idéia de Referencial, denotando aquilo que
constitui uma referência, um parâmetro (LAROUSSE CULTURAL, 1992).
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Referências positivas para o Trabalho
Pedagógico nas escolas de EI
Momentos de higienização em que as
professoras e estagiárias acompanham e
auxiliam as crianças durante a ida ao
banheiro e a troca de fralda dos bebês,
considerando estes momentos como
uma ação pedagógica e não somente de
cuidado físico.

Referências a serem repensadas no
Trabalho Pedagógico nas escolas de EI
Na hora do almoço, no refeitório, as
crianças precisam comer de forma que não
seja demorada, pois há outras turmas que
virão logo para almoçar, e é preciso que os
responsáveis pela turma limpem as mesas e
preparem para a próxima turma, mesmo
havendo equipe de limpeza na escola.
A equipe da alimentação algumas vezes
interfere no trabalho pedagógico das
professoras tentando conduzir a situações
que não são consideradas as mais
adequadas.

Fonte: Elaborado pelo Grupo PIBID.

A docência na Educação Infantil requer um olhar para a infância e,
nesse sentido, considera-se o sujeito criança em suas necessidades físicas,
sociais, culturais, cognitivas, sendo que a capacidade de olhar para essas
necessidades auxilia pensar o modo como realizamos as ações relacionadas à
sua educação.
CONSIDERAÇÕES SOBRE O CARÁTER FORMATIVO DO PIBID
O trabalho pedagógico envolve escolhas e, nesse sentido, essa
pesquisa busca discutir também as escolhas que se faz cotidianamente com
vistas à educação das crianças a partir da análise dos trabalhos realizados nas
4 escolas participantes do PIBID/Pedagogia Educação Infantil no ano de 2014.
Discutir as concepções de trabalho pedagógico que configuram a docência na
Educação Infantil é um processo possível e necessário a qualquer profissional
que atue no cotidiano de educação de crianças pequenas. Para tanto,
precisamos também repensar a temporalidade rígida com que se organizam as
ações com as crianças; o que faz com que se produzam também outros
olhares a serem lançados à criança, menos efêmeros, mais cuidadosos.
E esse é também um objetivo do trabalho colaborativo que realizamos
através do PIBID Educação Infantil, já que consideramos que ao professor é
dada a oportunidade de refletir sobre seus encaminhamentos, posturas, ações
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e concepções, o que se mostra como potencialidade na formação inicial
continuada que desenvolvemos com este trabalho.
Nesse contexto o PIBID tem desempenhado papel importante nas
experiências realizadas, já que sempre foi considerado pelo Grupo que esses
eram materiais e momentos com grande conteúdo formativo e, nesse sentido,
representam a possibilidade de buscar entendimentos e fundamentos teóricos
que sustentassem algumas práticas desenvolvidas nas escolas. Quanto aos
desafios apontados pelas professoras das escolas participantes do PIBID, pode
se perceber que suas convicções estão marcadamente assentadas nas
condições objetivas de desenvolver seu trabalho junto às crianças. Alguns
desses desafios são pautas de nossas reflexões e momentos formativos,
outros no entanto figuram como as nossas lutas junto às escolas por efetivas
condições de realização de um trabalho pedagógico qualificado e centrado na
criança, nosso ponto de partida, mas também de chegada.
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A REIFICAÇÃO E O PROFESSOR: UMA NECESSIDADE DO EDUCADOR
REPENSAR A SUA PRÁTICA DOCENTE
Caroline Mitidieri Selvero1
Iara da Silva Ferrão2
Amarildo Luiz Trevisan3
Eixo 3 – Formação de Professores
RESUMO
O professor sempre deve rever algumas questões de sua prática, no sentido de repensar a sua
prática docente. Assim, as relações interpessoais recebem a devida importância, já que são a
base para qualquer interação. Quando nos referimos a docência, a questões que envolvem a
educação, surge uma questão bastante relevante, como uma postura coisificada das pessoas
ao negarem sua humanidade, a chamada reificação que pode ser compreendida como um
esquecimento do reconhecimento (HONNETH, 2008). O ser humano teme ao que lhe é
desconhecido, até mesmo possui medo do autoconhecimento e este pode trazer riscos, de
forma que sempre é possível encontrar algo que não se deseja ver. Essas questões serão
tratadas no presente trabalho.
Palavras-chave:Reificação. Educação. Docência. Relaçõesinterpessoais.

INTRODUÇÃO
Ao fazermos uma reflexão em relação as relações estabelecidas pelo
homem em sociedade, percebemos que o ser humano para viver socialmente
necessita coibir seus desejos e instintos e a educação exerce um papel
intransferível, o de educar o caráter e o comportamento dos indivíduos. De
maneira que os sujeitos convivem e contribuem uns com os outros. Nesse
sentido, a educação entra em conflito com esses instintos e necessita mostrar
para as pessoas que vai valer a pena, que existirá um bem-estar para quem
ensina e para quem recebe o ensinamento, ou seja, para os envolvidos na
relação. Infelizmente, essa não é a realidade encontrada no ambiente de
ensino.
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De acordo com Freud (2011), o ser humano é sexual e agressivo por
natureza, mas as regras sociais e a nossa consciência moral buscam conter o
indivíduo, que busque conviver harmonicamente em sociedade. O homem
primitivo deveria exercer muito a sua agressividade, enquanto que o
contemporâneo deve reprimir esses instintos, pois necessita viver em
sociedade. Seguindo o raciocínio de KOCHHANN; MORAES; SANTOS, p. 72,
2015):
O homem enquanto um ser social desempenha importante papel para
a engrenagem da sociedade e também para a sua (des) humanidade.
O homem enquanto um ser político desempenha papel de
transformador ou reprodutor dos movimentos socioeconômicos a
medida que se posiciona politicamente.

No meio educacional compreende-se que existem saberes e linguagens
entre os sujeitos que socializam experiências, ideias e conhecimentos. A sala
de aula é um ambiente que exige do professor um preparo para mediar as
relações que afloram do convívio aluno-aluno, aluno-professor e do contato
com os novos conhecimentos que são oferecidos no ambiente de estudo. A
interação, nesse sentido, é essencial para favorecer a aprendizagem e apoiar
as relações interpessoais por meio do uso da linguagem.
Assim, educação cumpre nas sociedades humanas, uma função muito
importante, a de ensinar o homem a conter seus instintos. É um processo
contínuo de inserção na realidade, de construção de um sujeito capaz de atuar
nesta realidade. A educação pode ser vista, então, como um processo contínuo
em que o indivíduo vai inserir-se, construir sentido e atuar no mundo em que
vive. A interação ocorre pela ação efetiva do sujeito no seu meio, ajudando na
sua educação e transformação, segundo os argumentos de Motta-Roth et al.
(1999).
Ao pensar-se no contexto de ensino, é comum questionar-se qual é o
real papel da educação, de que forma o professor pode estimular o aluno ou
que influências o docente pode causar no discente, questões como essas
estão constantemente pairando na realidade da vida escolar e estimulam
muitas investigações por parte de pesquisadores da área da educação. De
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acordo com Trevisan (p. 223, 2010), entende-se que o docente deveria servir
como um exemplo para o sistema, no reconhecimento do outro como “estranho
e diferente, e não exclusivamente como melhor, inferior ou igual, mas, sim,
percebendo a igualdade na diferença no ponto inicial da conversação
educativa”.
Na realidade, tem-se consciência que a vida do professor não é fácil, já
que normalmente tem uma rotina cansativa, falta de valorização do trabalho,
salários baixos, excesso de alunos por turma, etc. O educador, por esses e por
vários outros motivos, muitas vezes, acaba por ter algumas reações agressivas
e instintivas ao lidar com os estudantes. Mas o professor poderia ter esse tipo
de atitude por vários motivos, como poderia ser por seus problemas pessoais,
de remuneração, da vida laboral ou até de escolha profissional, por exemplo.
Assim, inspirados pelo tema do presente trabalho, buscar-se-á desenvolver
alguns pensamentos relacionados a formação de professores, no sentido de
procurar-se levantar questões do educador repensar a sua prática e o “seu
lugar” docente.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O referencial teórico buscará explicar a referida teoria procurando abranger
aspectos que se consideram fundamentais para uma melhor compreensão
Social, Política e Moral, especialmente nas relações de poder, reconhecimento
e respeito existente entre os seres humanos, segundo a perspectiva
honnethiana.
O PROFESSOR E A NECESSIDADE DE REPENSAR A SUA PRÁTICA
O professor, durante seu trabalho, se vê em meio a necessidade de
repensar sua prática, de estudar novos conteúdos, de rever alguns conceitos,
não só teóricos, mas também, muitas vezes, rever atitudes. A formação de
professores é entendida como um processo que não cessa, pois é contínuo e
se dá em conjunto com o desenvolvimento pessoal e profissional que
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possibilita um melhor desenvolvimento e desempenho do docente no trabalho
(DEVECHI, TAUCHEN, TREVISAN, 2016).
O docente está inserido em uma instituição, um horizonte de
intersubjetividade social, onde vários seres com subjetividades diferentes
fazem parte de um mesmo espaço social, dividindo opiniões, críticas,
momentos de reflexão e construção, repletos de sentimentos e emoções que
promovem uma série de ações que podem contribuir ou não para as relações
interpessoais presentes nesses espaços de ensino.
As escolas, as universidades, têm o papel de formar o formador, deve
estimular a construção de conhecimento embasado na interpretação,
criticidade e autonomia, no sentido de emancipar os sujeitos (KOCHHANN;
MORAES; SANTOS, 2015). Seguindo o mesmo raciocínio, “a educação para a
emancipação, a única que deveria ainda receber o nome de educação”, que
deveria estimular a autonomia e o reconhecimento do eu no diferente (REPA,
p. 17, 2010).Assim, a formação do eu passaria por dois períodos, o da
identidade e da diferença entre o eu e o outro.
A reificação não permite a consideração ao lugar do outro (TREVISAN;
DEVECHI; ROSA; FAGUNDES, 2015). Nesse sentido, busca-se um aumento
do diálogo com o outro, para que exista uma ampliação da criação de
significados. Quando o outro é respeitado, é modificado o tratamento oferecido
ao conhecimento e assim abre-se um espaço para a inclusão social, para o
desenvolvimento de identidades, proporcionando que experiências de não
reconhecimento se tornem mais perceptíveis.
O que significa reconhecer o outro ou ser reconhecido pelo outro? O
reconhecimento é um conhecimento novo e não de novo. A questão é o que é
isso que eu reconheço no outro ou que quero ser reconhecido no outro?
(REPA, 2010). O professor, ao ter contato com seu aluno, reconhece nele que
questões? Reconhece algo? Que dificuldades sente? Consegue colocar-se no
lugar do estudante? Consegue reconhece-lo? Quem é o meu aluno? O que
meu aluno sabe? O que o motivaria para estudar?
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É importante compreender que, para se entender a identidade de uma
pessoa ou de um grupo social, é fundamental adotar a postura de quem
participa de uma interação social com ela e refletir sobre a sua própria história,
buscar pensar no que esse sujeito pensa sobre si mesmo, como algo próprio
de sua personalidade e de sua identidade social (REPA, 2010). O docente
deve ter claro que as interações formam o sujeito, ele é influenciado e
influencia constantemente o contexto no qual está inserido de maneira que
todas as atitudes tomadas pelo ser humano são elaboradas a partir das
interações estabelecidas com as outras pessoas.
A aprendizagem e o desenvolvimento auxiliam no processo de evolução
e de maturação do indivíduo (VYGOTKY, 2003).

A

interação social é

fundamental para o desenvolvimento do sujeito, assim é possível perceber que
o ser humano é um ser ativo que modifica e é modificado pelas relações
estabelecidas dentro do contexto em que vive. O professor é um profissional
que sempre aponta para algo além, não vive sozinho, isolado, interage
constantemente.
REIFICAÇÃO E A NECESSIDADE DE RELACIONAR-SE COM O OUTRO
Para oferecer uma melhor compreensão social, uma teoria crítica da
sociedade deve estar preocupada em interpretar a sociedade a partir da
categoria do reconhecimento, e o objetivo do autor é mostrar como indivíduos e
grupos sociais se inserem na sociedade atual. Isso ocorre seguindo três formas
através de uma luta por reconhecimento intersubjetivo: o amor, o direto e a
solidariedade (HONNETH, 2013). Seguindo essa perspectiva, o indivíduo só
alcança a autorealização quando existe na experiência do amor, a
possibilidade de autoconfiança, na experiência de direito, o autorespeito e, na
experiência da solidariedade, a autoestima. Essas três formas explicam a
origem de tensões sociais e as motivações morais nos conflitos. A cultura está
relacionada com a existência concreta dos homens em processos sociais,
podendo ser considerada como produto da vida social, sempre presente dentro
das relações que são estabelecidas no meio social.
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A primeira fase de reconhecimento é estabelecida nos planos dos
afetos, entre as pessoas próximas, nas suas relações primárias; entre mãe e
filho, na primeira infância, por exemplo. Nesse sentido, é chamado como préreconhecimento, pois trata-se da primeira experiência afetiva, que nasce como
uma aventura infantil, na qual o movimento intersubjetivo constrói o amor de si
mesmo e a autoconfiança, a partir do amor do outro e da confiança no amor do
outro. Honneth(2013) defende que todas as relações amorosas devem ser
compreendidas como relações primárias, quando consistem em relações
emotivas fortes entre poucas pessoas.
Honneth ao referir-se a primeira experiência de amor que é vivenciada
pela criança na infância, o pesquisador encontra a raiz da possibilidade de
amor por si mesmo e da autoconfiança. Ao deparar-se com questões da
aventura infantil do pré-reconhecimento, Honneth toma como referência as do
psicanalista inglês Winnicott que baseou seus estudos no âmbito de tratamento
de distúrbios psíquicos e de comportamento, procurando pesquisar o tema de
socialização de crianças pequenas (Albornoz, 2011). Segundo Winnicott
(1983), o processo de amadurecimento infantil é uma tarefa que somente pode
ser solucionada em comum, através da cooperação subjetiva existente ente
mãe e filho, pois os dois sujeitos estão fazendo parte de uma díade simbiótica.
Essa primeira fase que inicia logo após o nascimento, Winnicott (1983),
nomeia de dependência absoluta, já que mãe e filho dependem um do outro e
só modificam de fase quando obtém uma espécie de independência. Em
continuidade, ocorre a fase de dependência relativa, na qual a criança
consegue estar só por um tempo. E essa capacidade o infante tem mais
facilidade de desenvolver quando possui uma mãe com um amor duradouro e
confiável. Essa relação de reconhecimento do amor apresentado por Honneth
e auxiliado pela teoria psicanalítica de Winnicott, é diferente das relações
jurídicas, pois um se dá pelo reconhecimento jurídico e o outro pelo
reconhecimento afetivo.
Pode-se dizer que a primeira forma de reconhecimento ocorre através
de emoções primárias, como amor e amizade. Segundo Honneth, o amor surge
1571

quando uma pessoa consegue reconhecer o outro como um ser independente,
ele é a base da autoconfiança, de forma que permite que qualquer pessoa
conserve a sua identidade e se autorealize. Ao referir-se a capacidade da
autoconfiança, esta é considerada como a base das relações sociais entre
adultos. Nesse sentido, percebe-se que o amor é a forma mais elementar do
reconhecimento.A segunda forma, é a dependência relativa, está relacionada a
uma ligação afetiva e nessa fase reconhece o outro como pertencente de
direitos próprios. Para finalizar, a terceira forma de reconhecimento é a
solidariedade ou eticidade, que remete a aceitação de qualidades individuais
nos sujeitos (REPA, 2010).
Ao relacionar-se com o outro, Honneth (2008) destaca que a questão da
aceitação é uma dificuldade que pode ser encontrada. Em situações de
intensificação da barbárie, sente-se que o outro é considerado como um
simples objeto, ao fundo se percebe que possui características humanas. Essa
situação se opõe a possibilidade de reificação, já que os dois sujeitos se
enfrentam baseados em uma relação contratual como pessoas de direito que
se opõe a possibilidade de reificação. As questões de direito estão pautadas
pelos princípios morais universalistas que foram construídos na modernidade
(HONNETH,

2003).

Através

do

direito,

as

pessoas

se

reconhecem

reciprocamente como seres humanos que são dotados de igualdade. Segundo
o autor, a igualdade é construída historicamente, baseada em atributos
universais.
Axel Honneth (2008), busca novos horizontes para o conceito de
reificação. Uma primeira ideia de reificação está próxima ao pensamento de
instrumentalização de pessoas, com meios para fins específicos. O referido
autor afirma que “aquilo que se realiza, aquilo que perfaz o seu caráter
especial, é o fato de assumirmos perante o outro uma postura que alcança até
a afetividade (HONNETH, 2008, P. 72).
Por fim, a reificação pode ser compreendida como um esquecimento do
reconhecimento é uma postura coisificada das pessoas ao negarem sua
humanidade, segundo Honneth (2008, p. 75):
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Se este reconhecimento prévio não se realizar, se não tomamos mais
parte existencialmente no outro, então nós o tratamos repentinamente
apenas como um objeto inanimado, uma simples coisa; e o maior
desafio para a tentativa de reabilitar a categoria da reificação consiste
na dificuldade de explicar a condição de possibilidade desta
supressão do reconhecimento elementar.

O homem tem medo do desconhecido, inclusive o medo do
autoconhecimento traz riscos, já que sempre é possível encontrar algo que não
se deseja ver.

De acordo com o autor, as pessoas dependem desde o

momento mais prematuro de sua vida de um reconhecimento, já que não há
sujeitos íntegros se não forem reconhecidos por outros (HONNETH,
2003).Assim, o autor compreende a reificação como um tipo de conduta, na
qual se esquece do reconhecimento prévio e que tem por efeito imediato a
incapacidade de compreensão das manifestações de condutas de outros
sujeitos.
METODOLOGIA
Uma pesquisa por si só é um conjunto de atividades que tem por objetivo
a busca de um determinado conhecimento.Este trabalho no presente momento,
trata-se de uma pesquisa bibliográfica que busca apresentar algumas questões
relacionadas a uma investigação que será desenvolvida em breve.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No contexto de ensino, designadamente, na sala de aula, pode-se
afirmar que a interação de qualidade está completamente relacionada com a
relação ativa de alunos e professores na efetivação dos processos de ensino e
aprendizagem. Pode-se considerar que, é um processo que envolve a relação
entre alunos, professores e contexto social no qual estes indivíduos estão
inseridos. No espaço da sala de aula está inserido um grupo de pessoas que
interagem em busca de um determinado fim e, expondo com isso suas
personalidades.
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Muitas vezes, as relações podem estar comprometidas e isso dificulta
que as pessoas consigam interagir sem qualquer dificuldade, trazendo ao
convívio um mal-estar que prejudica o estabelecimento de qualquer interação.
Percebe-se que isso, em muitas situações, está presente no cotidiano da vida
do docente e do discente. Situações essas que mostram um professor agindo
sem qualquer comoção e um aluno reagindo sem qualquer respeito, ações que
aproximam o ser humano de certa reificação. O que está acontecendo nas
relações interpessoais? Como é possível interromper, interceder, fazer com
que isso não ocorra?
Conforme foi possível discutir ao longo deste artigo, estas questões que
envolvem as relações interpessoais sempre merecem uma maior atenção, pois
influenciam na vida pessoal dos envolvidos. Nesse sentido, percebe-se que
esse tema de reificação é extremamente relevante para ser discutido.
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A MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NA FORMAÇÃO DOCENTE: UMA
POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE SENTIDO PARA SITUAÇÕES DE
CONFLITO NO CONTEXTO ESCOLAR
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RESUMO
Opresente trabalho tem como objetivo principal investigar sobre os preceitos e práticas da
Mediação de Conflitos na Formação Docente, buscando identificar as possibilidades de
produção de sentido para atos de violência no contexto escolar. Ainda reconhecer a
importânciada leitura da violência, fazendo uma correlação histórico-temporal e compreender a
importância dos preceitos e práticas da Mediação de Conflitos. Os índices de violência no
âmbito escolar e os diferentes encaminhamentos dado para escolar para essas vivências
justificam a realização do estudo. Ainda justifica-se pela necessidade de o professor encontrar
na sua formação elementos para dar conta das situações de conflitos no espaço escolar que
acontece entre os mais diversos atores desse contexto. Em conclusão,acredita-se que os
preceitos e práticas da mediação de conflitos pode compor a formação continuada do professor
que dessa forma poderá acolher e proporcionar espaço para que os envolvidos na situação de
conflito produzam novo sentido para aquela vivência. A “passagem ao ato” surge muitas vezes
quando não se consegue produzir sentido para uma vivência.
Palavras chave: Formação de professores. Mediação de conflitos. Violência. Escola.

INTRODUÇÃO
Toda dor pode ser suportada se sobre ela pudermos contar uma história.
Hanna Arendt
O presentetrabalho se propõe a discutir sobre amediação de conflitos
na formação docente: uma possibilidade de produção de sentido para atos de
violência no contexto escolar. O trabalho é um recorte da construção de uma
tese de doutoramento com a temática da violência no contexto escolar e as
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possibilidades de se utilizar a mediação de conflito como uma alternativa de
experiência possível na (re) significação e produção de sentido às situações de
conflitos no âmbito escolar. Dessa forma, elese desdobra na interface da
Filosofia da Educação nas contribuições àlinha de pesquisa LP1 e a temática
da violência e Mediação de Conflitos

na formação docente.

Nesse interesse pessoal, encontra-se a singularidade conceitual de
Antônio Nóvoa (2009, 2010),Sigmund Freud (1919, 1920, 1929/30), Walter
Benjamin (1921) eLuís Alberto Warat (2001, 1999) para entendimento dos
fenômenos da
(Benjamin) e

violência numa perspectiva do sujeito (Freud) e do Estado
da formação de professores e profissão docente tendo-se em

vista as imagens destes sujeitos no “futuro presente”
Mediação de Conflitosem (Warat),

(Nóvoa) e,

da

cujas problematizações são pertinentes

aos preceitos da Mediação. Busca-se nesses autores,subsídiosteóricos para a
(re) significação da violência no contexto escolar .
Nessa proposta, entende-se que aMediação de Conflitos na formação
docente poder ser considerada uma possibilidade de (re) significar a violência
no contexto escolar, permitindo assim,

a

produção de sentido e

encaminhamento às situações deconflito acontecidas no contexto escolar.
Dessa forma, o sujeito poderá dar conta,por vias diferentes, da passagem ao
ato, que é uma característica cada vez mais presente no cenário
contemporâneo, perpassado pelo mal estar do sujeito. Assim, este trabalho
pretendediscutir sobre a

Mediação de Conflitos na Formação Docente como

possibilidade de (re) significar a violência no contexto escolar.
O “convite” ao pensamento teórico do filósofo Walter Benjamin (18921940) em seu ensaio “ZurKritik der Gewalt(Crítica da violência, Crítica do
poder, 1921), no qual o filósofo expõe o sistema jurídico, em que o Estado se
apoia, tem na sua base a violência mítica como instauradora e mantenedora do
Direito. Neste ínterim, acompreensão do fenômeno da violência passa por uma
ampla perspectiva. Em Freud, buscar-se-á o entendimento da violência pelo
ponto de vista da constituição do sujeito e sua entrada na cultura. Para Freud
(1929), o sujeito é atravessado pela cultura e a linguagem o insere nessa
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cultura. Esse sujeito, então habitado pela linguagem vai construindo laços a
partir do reconhecimento de um real. De acordo com Trevisan (2014), na
dialética do reconhecimento do outro, a formação necessita de certa dose de
disciplinamento. Nesse sentido, há uma possibilidade de transformação, uma
vez que, a imersão do sujeito na cultura e a articulação dele com o real,
possibilita uma outra relação. Freud, em sua obra “Psicologia das Massas e
Análise do Eu” (1921) vai dizer que não existe separação entre psicologia
individual e psicologia coletiva . Logo, para psicanálise não existe separação
de estatuto da sociedade e indivíduo. Esses dois registros, indivíduo e
sociedade andam juntos, imbricados, eles estão conjugados. Assim, a divisão
proposta neste estudo é com objetivos didáticos, uma vez que, a psicanálise
percebe a constituição do sujeito é atravessado pela cultura.
A máxima de Warat (2001) na qual vocifera que através da mediação
busca-se um resgate com o outro, com o futuro que aquelas decisões irão
trazer. Dessa forma, através damediação há um resgate do humano, aos seus
valores e problemas, existe uma preocupação com as pequenas coisas, e
principalmente com sentimentos envolvidos numa situação conflitiva. Dessa
forma,esse trabalho tem como objetivo principal investigar sobre os preceitos e
práticas da Mediação de Conflitos na Formação Docente, buscando identificar
as possibilidades de produção de sentido para atos de violência no contexto
escolar. Ainda reconhecer a importânciada leitura da violência, fazendo uma
correlação histórico-temporal e compreender a importância dos preceitos e
práticas da

Mediação de Conflitos.

Os dados a seguir reiteram a pertinência deste estudo, uma vez que eles
relatam sobre uma pesquisa realizada em âmbito mundial com de 100 mil
professores e diretores de ensino fundamental e médio. A pesquisaindica que o
Brasil está no topo do ranking de violência em escola. A pesquisa foi realizada
pela organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), e
12,5% dos professores ouvidos no Brasil disseram serem vítimas de agressões
verbais ou de intimidação de alunos pelo menos uma vez por semana. Este
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índice representou o índice mais elevado entre os 34 países pesquisados,
sendo que a média ficou em torno de 3,4%.
Esse panorama citado ajuda a justificar esta proposta do estudo. Outros
aspectos de ordem pessoais e relacionadosà prática profissional

4

e ao

percurso de pesquisadora da autora também corroboram com a justificativa. A
primeira autora é mediadora e facilitadora da Justiça Restaurativa,no Centro
Judicial de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC/SM) onde por
reiteradas vezes recebeu no âmbito judiciário questões que envolviam conflitos
surgidos no espaço escolar.
Essa vivência também fornece subsídios para justificar esse estudo. A
chegada frequente de demandas da escola na via judiciária desperta nos
pesquisadores diferentes questões, entre elas: O que falta no espaço escolar e
nos atores que o compõe para que esses conflitos sejam resolvidos no próprio
cenário onde eles surgiram? Por que o judiciário iria dar conta daquilo que a
própria escola não deu? O que se espera quando se transfere a outra
instituição a responsabilidade da demanda acontecida na escola? E por fim as
grandes indagações: O professor encontra na sua própria formação, recursos
para acolher e encaminhar para outras vias que não a da violência,as situações
de conflitos,

que podem ser consideradas imanentes a própria condição

humana? Ainda: As práticas mediatórias podem contribuir com a violência no
âmbito escolar?
A proposta desse trabalhode que a Mediação de Conflitos pode ser
umapossibilidade de (re) significar a violência no contexto escolar, permitindo
uma nova produção de sentido as situações de violência, possibilitando assim,
a transformação pessoal e social do sujeito impulsionou rumo a construção
deste trabalho.
Dessa forma a problematização do estudo indaga em medida os
preceitos e práticas daMediação de Conflitos na formação de professores pode

4A

autora apresentadora é Psicóloga, trabalha como Mediadora Judicial e Facilitadora de
Círculos Restaurativos no Forum de Santa Maria.
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ser considerada uma possibilidade de produção de sentido para as situações
de conflitos no contexto escolar?
O trabalho é uma pesquisa qualitativa, de cunho hermenêutico. A
abordagem metodológica ao problema é a hermenêutica reconstrutiva dos
textos, tendo em vista que o procedimento de análise textual orientado pela
hermenêutica busca compreender o sentido dos escritos, como também
confrontá-los com seu contexto histórico originário, oportunizando assim a
mediação de sentido. A abordagem qualitativa lida com as vivências cotidianas,
com a experiência e a compreensão das estruturas e instituições, que são
resultados da ação humana objetivada (MINAYO, 2005).
A escolha pela hermenêutica surge por ela ser consideradauma abordagem
emergente no campo da educação. Além disso, a hermenêutica e a psicanálise
convergem na sua concepção compreensiva na metodologia de pesquisa, valem-se,
metodologicamente, da interpretação dos significados da linguagem (essência das
pesquisas qualitativas). Assim, o processo e seu significado serão os focos principais,
pois “compreensão é a interpretação” (GADAMER, 1998, p. 378); sendo esta não
somente um ato complementar e posterior à compreensão, compreender é sempre
interpretar.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Ao apresentar aproposta de tesede que “A mediação de conflitos

na

formação docente: uma possibilidade de produção de sentido para atos de
violência no contexto escolar.”, optou-se pela exposição dos conteúdos em três
momentos. No primeiro, recorre-se a compreensão dos aspectos da formação
docente centralizada em Nóvoa,já no segundo, articula-seas contribuições
deWalter Benjamin e Sigmund Freud e para discorrer sobre o tema da
violência. No terceiro apresenta-se os conceitos daMediação de Conflitos

em

Warat para pensar os preceitos e prática desta perspectiva de produção de
sentido á situações de violência.
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A FORMAÇÃO DOCENTE
A formação docenteé um tema amplo, profundo e de interesse geral, em
especial

para

aqueles

que

estão

diretamente

ligados

a

instituições

educacionais, reconhecidas como lócus de formação. De acordo com Adorno,
“a formação não é outra coisa do que a cultura pelo lado de sua apropriação
subjetiva” (ADORNO, 1972, p. 142).
Para Nóvoa (1991) a formação docente é uma questão de âmbito
mundial que deve assumir um forte componente de prática, centrada na
aprendizagem dos alunos e no estudo de casos concretos. Para o autor a
formação deve dedicar uma atenção especial às dimensões pessoais,
trabalhando a capacidade de relação e de comunicação que define o tato
pedagógico, sempre marcado por um princípio de responsabilidade social.
Nessa estudoa previsão da Mediação de Conflitos na formação docente
é pensada na perspectiva da formação continuada. Sobre isto, Nóvoa (1991a)
acredita que a formação continuada do professor deve pontuar questões que
exigem desdobramentos político pedagógico a partir da Escola. Neste sentido o
autor refere adireção ética, moral, política na perspectiva da cidadania
participativa no contexto da democracia como pontos importantes a serem
abordados nas formações.
No Brasil aResolução nº 2, de 1º de julho de 2015 define as
DiretrizesCurriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior e
sobre a formação continuada. Nesta norma ficam instituídas, as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada em Nível Superior
de Profissionais do Magistério para a Educação Básica e seus princípios e
fundamentos.

A formação continuada deve atender às especificidades nas

diferentes etapas e modalidades de educação básica, observando as normas
específicas definidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e as
instituições de ensino superior devem conceber esta formação obedecendo ao
Projeto Pedagógico de Formação Continuada (PPFC) (BRASIL, 2015).
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Pensar a formação continuada prevê a necessidade de um olhar
sistêmico, tanto para pessoa do professor, quanto para a própria formação.
Para Nóvoa (l991a, p.20), “as estratégias de formação continuada são
necessariamente híbridas, apelando segundo uma coerência própria e
contextualizada a diferentes contributos teóricos metodológicos”. A formação
docente é um assunto relevante que prevê um amplo sentido de
responsabilidade tanto para as instituições formadoras, quanto para os
professores. O compromisso com acarreira docente em toda a sua extensão,
incluí o comprometimento que incidirá na vida pessoal do professor, do aluno e
da sociedade como todo. Pensar a mediação de conflitos na perspectiva da
formação

de

professores

(formação

continuada)

também

equivale

a

qualificação em nível pessoal,afinal para fazer mediação é preciso viver em
harmonia com a própria interioridade. Esse estudo prevê mudança nas práticas
de investigação, elenão comtempla investigar sobre os professores, mas sim
para os professores, pensando num percurso de renovação para o sujeito
professor por vezes em sofrimento psíquico no trabalho em um contexto cada
dia mais vulnerável.
A

LEITURA

DA

VIOLÊNCIA

EM

UMA

CORRELAÇÃO

TEÓRICO-

CONCEITUAL
A violência está presente em todo o contexto evolutivo da sociedade
humana (BRASIL, 2005). Na contemporaneidade a violência configura-se na
segunda maior causa de morte no País, com índices refletidos no panorama
nacional tendo, por exemplo, registrado um número recorde de 154
assassinatos por dia em 2012. Nesse mesmo ano, registrou mais de 56 mil
homicídios, o que equivale a 154 mortes diárias, colocando-o no ranking dos
mais violentos do mundo, ou seja, sétimo país mais violento do mundo
perdendo

na

América

Latina

apenas

para

Colômbia

e

Venezuela

(WAISELFISH, 2014).
Porém parte-se do princípio que paracompreender o fenômeno da
violência, principalmente no contexto escolar parece ser necessário levar em
conta diferentes fatores, que muitas vezes não fazem parte de dados
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estatísticos. Destaca-se , as questões de gênero, as relações raciais, os meios
de comunicação e o espaço social no qual a escola está inserida,a idade e a
série ou o nível de escolaridade dos estudantes, as regras e a disciplina dos
projetos pedagógicos das escolas, assim como o impacto do sistema de
punições e o comportamento dos professores com relação as situações
conflituosas. Este último faz parte das intenções desta pesquisa.
Para entender aspectos da violência Em Freud (1930), deve-se perceber
o conflito como imanente e constituinte do sujeito que é atravessado pela
cultura. Essa cultura, vai impor limites ao sujeito devido a necessidade de
regulação da convivência. Diante disso, há uma redução dos ideais de
felicidade, uma vez que, os direitos de um, “deve” terminar no direitos dos
outros. Ao abrir mão de certa dose de felicidade, o sujeito acaba produzindo
certo mal estar que é próprio de seu tempo.
Já

a

violência

numa

perspectiva

Benjaminiana

é

pensar

em

racionalização da violência. O estado moderno racionalizou tudo inclusive a
violência. Para o autor a institucionalização do direito também é a do poder e
assim um ato de violência. Desta forma-se, segundo Benjamin o conceito de
Estado tem na sua base a violência mítica que o instaura e mantém. Ajustiça
aludida por Benjamin, como um estado do mundo em que este bem parece
como um bem absolutamente não passível de ser apropriado ou submetido a
ordem jurídica. É a comunidade que vêm.
Benjamin se questiona se é possível alguma resolução não violenta dos
conflitos, e conclui que sim, com certeza. Para ele a resolução não violenta dos
conflitos só é possível na medida em que não se exclua, de antemão, a
violência. Assim ele articula aideia de linguagem e de ordem simbólica como
meio de reconciliação e mediação de coexistência pacífica, em oposição ao
meios violentos imediatos. A mediação de conflitos pode ser uma alternativa a
violência

mítica.

Ao

desconsiderar

as

dicotomias

de

certo/errado,

culpado/inocentea mediação abre mão da ordem jurídica e compartilha com
sujeito a responsabilidade pela resolução dos conflitos.
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AMEDIAÇÃO DE CONFLITOS
Apesar de no senso comum recorrentemente a mediação ser entendida
como “nova forma de justiça”, na verdade ela é uma prática milenar e tem uma
história longa e variada em diversas culturas. Os povos judaicos, cristãos,
islâmicos, hinduístas, budistas, indígenas já praticavam a mediação (MOORE,
1988).
No Brasil a lei 13.140, de 26 de junho de 2015 institui a Mediação. A
referida leidispõe sobre a mediação como meio de solução de controvérsias
entre particulares e sobre a auto composição de conflitos e considera-se
mediação a atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem poder
decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a
identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. O“afeto”
da autora pela temática da mediação de conflitos, se deu porque ela acredita
serem os processos mediatóriosum possível acalanto para sofrimento do
sujeito que tem a vida perpassada por conflitos de tantas ordens. Para
Psicanalise as situações de conflito podem ser percebidas como fundantes do
sujeito. Warat (1999) buscou a interdisciplinaridade na construção de seus
preceitos sobreMediação de Conflitos

por meio da articulação de diferentes

áreas do conhecimento, a saber a Psicologia, o Direito a Filosofia entre outras.
A temática da mediação, mais precisamente no que diz respeito à gênese do
(s) conflito (s), ainda é incipiente no cenário brasileiro. O conceito demediação,
mais precisamente com relação ao conflito, é apresentado nas mais diversas
concepções. Para Warat (2001) a mediação pode ser entendida não como uma
ciência, mas como uma arte que precisa ser experimentada e não explicada,
nesse sentido, o conflito é entendido como possibilidade de evolução e
transformação do sujeito.
A Mediação Waratiana, percebe a resolução de situações de conflito de
formaautocompositiva , ou seja,

o conflito é solucionado pelas pessoas

envolvidas na situação. Não há intervenção nem correção de outros agentes,
assim,as pessoas que vivenciaram de alguma forma uma situação conflituosa
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são empoderadas para pensar em soluções. Dessa forma, há previsão de
elaboração da situação de conflito, de uma produção de sentido a vivência que
por vezes causou sofrimento. O foco da mediação é sempre voltado para
ações do futuro, porém ela trabalha com a situação de que geraram a situação
de conflito no sentido de (re)significação , de (re) elaboração para vivência
traumática. Tal qual o anjo benjaminiano que é torto e tem rosto virado para
frente e corpo para trás a mediação percebe o sentido do futuro na vivencia do
passado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em conclusão, acredita-se que a Mediação de conflitos é um tema
importante na formação do professor. A prática de “expulsar” “transferir”,
encaminhar para rede de atenção à saúde e ou psicossocial, ou ainda
encaminhar para o judiciário, sujeitos em plena condição de desenvolvimento
sem promover espaço para que eles produzam sentido para aquela vivência é
cada dia mais recorrente. O professor parece não encontrar em sua formação
possibilidades, recursos para lidar com as situações de violência. Por vezes, o
único mecanismo de defesa que atua é “encaminhar” para longe de si aquilo
que lhe causa desconforto e sofrimento.
Apresentar os preceitos e práticas da Mediação de Conflito, na formação
continuada dos professores, pode ser o preenchimento de uma lacuna que vem
causando uma enorme sequela social. Os dados sobre violência vivenciada no
âmbito escolar corroboram coma ideia da necessidade de investimentos na
área. Os encaminhamentos para as mais diversas áreas, ou seja, saúde ,
judiciário, as transferências de aluno indisciplinados e que vivenciam situações
de conflitos podem ser um sintoma de que o O professor encontra não na sua
própria formação, recursos para acolher e encaminhar para outras vias que não
a da violência,

as situações de conflitos. Sendo assim, propõe-se uma

resposta positiva à hipótese de tese de quea mediação de conflitos

na

formação docente pode ser uma possibilidade de produção de sentido para
situações de conflitos no contexto escolar.
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SOCIALIZAÇÃO DOCENTE DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA:
AS EXPERIÊNCIAS NO PIBID
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Eixo 3 – Formação de Professores
RESUMO
O estudo apresentado teve como objetivo analisar e compreender de que modo as
experiências formativas acumuladas no PIBID/EF – Subprojeto “Cultura Esportiva da Escola”
ao longo do período de graduação repercutem no processo de socialização docente dos
egressos do CEFD/UFSM, agora atuantes nas redes de ensino. O grupo de investigados
constituiu-se de egressos do curso de licenciatura em Educação Física do CEFD/UFSM que
foram bolsistas de iniciação à docência do programa durante sua graduação por no mínimo um
semestre completo. Além disso, os professores selecionados atuam em redes escolares
(públicas e/ou privadas) e encontram-se no início da carreira docente. Esta pesquisa foi
desenvolvida com caráter descritivo que incluiu revisão de literatura, questionários e entrevistas
de caráter biográfico-narrativo. O método utilizado foi o método (auto) biográfico/histórias de
vida como princípio teórico-metodológico de base. A partir da análise e interpretação das
narrativas explicitamos a fundamentação teórica juntamente com a categoria de análise de
forma entrelaçada. Assim, conseguimos dialogar com os entrevistados e a literatura que
fundamenta este estudo sobre os assuntos que nortearam a pesquisa como: as experiências
sociocorporais marcantes – experiências essas que podem ser consideradas como o início do
processo de formação do professor; a formação inicial – que apesar de falha em alguns
aspectos influencia na formação e constituição da identidade; e o processo de socialização
profissional – que traz o percurso formativo e as experiências do PIBID, deste modo tornandose professores a cada dia. Portanto, as experiências vivenciadas pelos professores no PIBID,
representaram importantes contribuições para a formação dos mesmos, no que diz respeito à
socialização profissional, a diversidade de experiências e percursos, que os investigados
traçaram, permitiu reunir informações importantes que levaram a uma leitura muito instigante
sobre a socialização de professores de EF, particularmente em fase inicial da carreira.
Constatou-se durante o trabalho a construção do habitus e a compreensão da inserção no
campo escolar.
Palavras-chave: Educação Física. Processo de Socialização. PIBID.
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Discutir sobre formação de professores em Educação Física (EF) tornase relevante à medida que buscamos qualificar o debate acerca da formação
inicial. Assim, as considerações que fundamentam este trabalho fazem parte
de um estudo maior e decorrem de investigações e reflexões que temos
acumulado no interior do Grupo Pátio4 e que tratam de temas proeminentes
para a formação de professores de EF – com foco no processo de socialização
profissional de professores iniciantes. O eixo central desta pesquisa constituiuse da relação entre o processo de socialização profissional de professores
iniciantes egressos do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
(PIBID) – subprojeto “Cultura Esportiva da Escola” e suas experiências
formativas obtidas no referido programa.
O PIBID é uma iniciativa do Ministério da Educação financiada pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Foi
instituído em 2007 com o objetivo de incentivar a valorização do magistério,
promovendo melhorias da qualidade da educação; através de uma sólida
formação docente por meio da articulação entre educação superior e educação
básica; e por conseqüência elevando a qualidade das ações acadêmicas
voltadas à formação inicial de professores (BRASIL, 2007). O programa obteve
grandes avanços com a promulgação da Lei nº 12.796/2013 Art. 62, § 5º, que
inseriu um adendo na LDB, instituindo o PIBID como um programa contínuo,
que passa a ser uma política de Estado para a formação de professores
(BRASIL, 2013).
A UFSM participa do PIBID desde o seu surgimento, sendo que o Centro
de Educação Física e Desportos (CEFD) a partir do edital/2009 contou com a
participação da área da EF com o subprojeto “Cultura esportiva da escola”.
Este subprojeto tem como objetivo principal a vivência docente no ambiente
escolar, através do desenvolvimento de práticas educacionais e da construção
de estratégias educacionais inovadoras na área da EF escolar (UFSM,
02/2009). Nesse sentido, o PIBID vem se constituindo como um dos espaços
4

Grupo Pátio de Estudos Qualitativos sobre a Formação de Professores e Prática Pedagógica
em Educação Física.
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privilegiados para uma aproximação com a realidade do cotidiano escolar,
como mostram estudos realizados por Dalla Nora (2015), Clates e Günther
(2015), Piveta (2014), Delevati (2012) e Mattner (2012).
Nesse sentido, buscamos entender as experiências vividas no percurso
formativo desses professores, refletindo sobre suas possíveis contribuições na
iniciação à docência e os saberes adquiridos durante esse tempo com o
processo de socialização profissional. Desse modo, estabelecemos como
objetivo de investigação, compreender o modo que as experiências formativas
acumuladas no subprojeto “Cultura Esportiva da Escola” repercutiram no
processo de socialização profissional dos docentes iniciantes nas redes de
ensino. Partimos do entendimento de socialização docente como processo de
inserção e tomada de consciência, sendo possível situar as experiências
vivenciadas no PIBID como parte desse processo.
Este estudo esta organizado em quatro partes. Esta primeira refere-se à
introdução da pesquisa trazendo o objetivo, bem como uma breve
contextualização do nosso objeto de pesquisa, o PIBID. A segunda parte se
reporta a descrição dos procedimentos metodológicos. Na sequência,
explicitamos a fundamentação teórica junto à categoria de análise de forma
entrelaçada, a fim de trazer um diálogo entre entrevistados, pesquisadores e a
literatura, enfatizando a discussão sobre o tema central do estudo –
socialização docente. O título da seção corresponde à categoria que orientou o
processo de análise. Na parte final buscamos apresentar os principais achados
do estudo, relacionar as contribuições da presente pesquisa para o debate e
discussões que já vem sendo travadas na literatura sobre o processo de
socialização docente, sintetizando toda a pesquisa realizada.
OPÇÕES METODOLÓGICAS
A metodologia adotada nesta investigação é de caráter biográfico, tendo
seu embasamento através do passado, a partir de interesses e expectativas,
que se traduzem no presente. Assim, entendemos que esse instrumento
funciona como um processo de formação, conforme pesquisas realizadas
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(CLATES e GÜNTHER, 2015 e LEÃES, 2014), reafirmando estudo de JOSSO
(2004) ao dizer que na medida em que os sujeitos reconstituem suas trajetórias
de vida e formação são instigados a refletir sobre suas experiências num
movimento de tomada de consciência, agregando significados a sua formação.
Para a realização deste trabalho os professores foram convidados a
participar do estudo, por meio de correspondência eletrônica, na qual foram
devidamente informados e esclarecidos sobre o conteúdo e os usos das
informações

obtidas.

Os

instrumentos

escolhidos

para

obtenção

de

informações foram o questionário e a entrevista semi-estruturada de caráter
biográfico.
A aplicação dos questionários visaram uma leitura prévia do universo que
esses professores encontravam-se, ou seja, teve um caráter de aproximação
que permitiu o reconhecimento dos sujeitos a serem investigados. De acordo
com Cervo e Bervian (2002), o questionário é a forma mais utilizada para
coletar dados, possibilitando medir o que se deseja investigar.
A partir dessa primeira leitura, seguindo o eixo de análise deste estudo
que refere-se às experiências formativas dos professores egressos do
CEFD/UFSM que participaram do PIBID – Subprojeto “Cultura Esportiva da
Escola” por no mínimo um semestre completo, consideradas relevantes para o
processo de socialização docente de professores de EF que estivesse em fase
inicial da carreira (no máximo cinco anos de atuação docente) nas redes
escolares de ensino (públicas e/ou privadas), partimos para a entrevista semiestruturada de caráter biográfico, na qual os entrevistados passaram a retomar
lembranças de sua vida onde, segundo Bolívar (2002, p.181), “a pessoa
entrevistada conta a sua vida profissional ou familiar e o pesquisador induz e
reorganiza os elementos para articular uma relação entre eles”.
Assim, contamos com a colaboração de quatro professores5 que
estivessem atuando nas redes de ensino. Abaixo o quadro da relação desses

5

O nome dos professores, participante da pesquisa, foram omitidos e substituídos por nomes
fictícios, a fim de preservar suas identidades.
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professores, estando descrito período de participação no subprojeto e tempo
de atuação profissional nas redes de ensino.
Quadro 1 – Colaboradores do estudo.
PROFESSOR

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO PIBID

REDE DE
ENSINO

TEMPO DE
ATUAÇÃO

Bruna

Estadual

10 meses

Pâmela

Estadual

6 meses

Paulo

Privada

24 meses

Salete

Privada

6 meses

2010

2011

2012

2013

Fonte: Elaborado pelas autoras.

TORNAR-SE PROFESSOR A CADA DIA
Os estudos sobre a história de vida dos professores trazem elementos
importantes ao avanço da reflexão sobre as singularidades da profissão
docente. Assim, enfatizando a visão de que os saberes dos professores são
provenientes de diversas experiências, da historia de vida individual, da relação
com a sociedade, a instituição escolar, etc. Um percurso de vida é assim um
percurso de formação, no sentido em que é um processo de formação (MOITA,
1995). Deste modo, o percurso de vida compreende desde as experiências
anteriores a graduação – decorrentes de jogos e brincadeiras de rua e outras
vivenciadas em espaços não escolar, bem como as realizadas no decorrer da
vida escolar, que de alguma forma influenciam as pessoas na hora da escolha
profissional, principalmente se esta se refere a docência, pois durante o
processo de escolarização nos expomos a um longo e intenso contato diário
com a docência (GARCIA, 2010), mesmo que na condição de alunos – às
experiências pré-profissionais – também definidas como precoces, que se
constituem no decorrer da graduação e se configuram como um momento de
fundamental importância no processo de construção de identidade e saberes
docentes (BRACHT e SILVA, 2005).
Os relatos do professor Paulo deixam claro a importância que as
experiências das aulas de EF no seu tempo de escola tiveram.
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[...] a educação física na minha época de escola que me trouxe para
cá. No ensino fundamental eu tive uma professora que ela
diversificava bem as aulas, a gente trabalhava vários esportes, varias
brincadeiras. Depois no final do ensino fundamental eu comecei a
entrar na área dos esportes, que ai foi o ponta pé final que me trouxe
para a educação física, eu comecei a jogar basquete, jogava futsal,
eu participei de equipes. [...] sempre gostei da maneira que os
professores nos tratavam como aluno e a maneira como nós alunos
os tratava, tinha aquela questão de respeito e eu achava aquilo bonito
que as vezes lá na matemática, nas ciências as professoras já não
tinham. Eu achava que na educação física o professor tinha uma
baita “arma” na mão para fazer uma baita diferença para esse aluno,
esse foi o principal motivo que me trouxe para a área de educação
física. (Professor Paulo).

Evidenciado em estudos realizados por Figueiredo (2008), Silva e Souza
Neto (2011) e Clates e Günther (2015) no qual alunos em formação inicial em
EF, apontam que as experiências escolares dos alunos nas aulas de EF, no
processo de escolarização, são fatores relevantes para a escolha profissional e
constituição da identidade. Essas experiências remetidas para o social,
denominadas pela primeira autora como sociocorporais, ocupam lugar
importante no processo de formação inicial de professores de EF, onde a
pessoa passa a associar a profissão como parte de sua vida, influenciando no
tornar-se professor. As experiências sociocorporais incidem em mudanças
identitárias, sendo a identidade processual ela se constitui a cada experiência
que atribuímos valor e se faz presente em nossas vidas.
Na linguagem do conceito de experiência abordado no estudo, nos
remetemos a Josso (2004) que menciona à experiência como sendo antes a
vivência que tem intensidade particular, e que apenas atingirá a condição de
experiência a partir do momento em que se realizar um trabalho reflexivo sobre
o que se passou e sobre o que foi observado, percebido e sentido.
É possível, portanto, afirmarmos, que a partir das experiências precoces
– podendo centrar no nosso objeto de estudo PIBID – os acadêmicos em
formação tem a oportunidade de vivenciar o universo da escola adquirindo
experiências docentes, complementando as necessidades de um currículo
falho durante a graduação.
[...] os dois primeiros semestres foram bem conturbados, [...] depois
eu comecei a entender como funcionava, comecei a entender que
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não dependia só do curso [...], o curso não ia me formar um professor
ele ia me abrir portas, ele vai me abrir portas eu vou entrando onde
eu acho que devo entrar. [...], o PIBID foi o auge, eu tava no meio do
curso em 2012, foi quando eu pude dizer: é isso que eu quero, é aqui
que eu vou fazer a diferença, é esse serzinho que eu vou estar
ensinando, que eu vou conseguir mostrar alguma coisa de bom ou
talvez de ruim, [...]o PIBID foi a grande escola da faculdade, a gente
aprendeu durante o curso um monte de teoria mas a prática mesmo
foi lá no PIBID, um pouquinho no estágio e um pouquinho lá na
docência orientada com uma experiência diferente, mas o PIBID foi o
que disse isso é o que eu quero é essa maneira que eu tenho que
seguir para poder ser professor, foi como eu disse a faculdade ela
não vai nos formar professores, eu não vejo hoje o curso de
licenciatura em educação física formando professores ele abre as
porta.(Professor Paulo)

Essa problemática, acerca da formação inicial, da baixa qualidade dos
cursos de formação também fica evidente em estudo realizado por Nono
(2011), em que caracteriza os cursos de formação como uma etapa da
aprendizagem docente, regada por fragilidades. A partir disso, surge à
necessidade de se construir uma proposta curricular em que os envolvidos no
processo formativo sejam contemplados por uma formação profissional que
tenha como cerne a docência e atente para o papel socializador da escola
como espaço de construção de cultura docente (CARVALHO, 1996). Para isso,
o CEFD/UFSM viveu um processo de reformulação curricular, no ano de 2005,
que resultou na divisão da Licenciatura Plena em EF em dois cursos: a
Licenciatura e o Bacharelado, trazendo algumas dúvidas e questionamentos a
respeito do que significava cada um deles e em que ambiente profissional
poderiam atuar. Isso fica evidente na fala da professora Pâmela, que ingressou
no curso no ano de 2006, que descreve a perceptível incerteza dos
acadêmicos e até mesmo dos professores do CEFD/UFSM.
[...] Bom, eu fui da terceira turma da licenciatura “separada”, digamos
assim, então no início quando a gente optou no vestibular a gente
não sabia o que estava optando, o que iria nos esperar [...] No início
foi bem complicado, houve muitos questionamentos, os professores,
ao meu ver, também se perdiam um pouco nessa questão da
separação, o que eu vou dar de aula para um, porque os professores
eram os mesmos para os dois cursos na maioria das disciplinas,
então existia esse conflito das atividades e como nós éramos das
primeiras turmas eu acho que a gente sofreu um pouco com essas
incertezas e muitos dos meus colegas ao longo da graduação foram
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se perdendo e acabou que da minha turma poucos se formaram,
muitos desistiram ao longo do caminho.(Professora Pâmela)

A formação inicial, portanto, pressupõe a aquisição de conhecimentos
específicos

centrando

na

preparação

profissional

para

a

docência.

Consequentemente, o currículo, as disciplinas e os conteúdos tornam-se
elementos que influenciam na formação e constituição da identidade, mas a
formação do professor de EF envolve outros elementos determinantes para a
formação docente, como a participação em grupos de pesquisa, ensino e
extensão e até mesmo o convívio com colegas e professores. Nesse sentido, a
formação desses futuros professores deve abranger conhecimentos científicos
e pedagógicos e as competências necessárias para a carreira docente
(CARREIRO DA COSTA, 1996), apresentando situações em que tenham
contato com a realidade escolar durante a graduação.
O professor Paulo destaca a importância de participar do PIBID, pois
percebeu que o curso em si não ia lhe formar um professor e sim “abrir
portas”6, que para ser professor dependeria muito mais dele, de suas escolhas
e buscas por maiores conhecimentos.
[...] o PIBID foi a grande escola da faculdade, a gente aprendeu
durante o curso um monte de teoria, mas a prática mesmo foi lá no
PIBID, um pouquinho no estágio e um pouquinho lá na docência
orientada com uma experiência diferente, mas o PIBID foi o que disse
isso é o que eu quero é essa maneira que eu tenho que seguir para
poder ser professor, foi como eu disse a faculdade ela não vai nos
formar professores, eu não vejo hoje o curso de licenciatura em
educação física formando professores ele abre as portas e nós é que
vamos atrás para se formar, nós vamos buscando conhecimento, o
conhecimento esta vindo claro, temos cadeiras muito importantes
aqui dentro e elas foram importantes para a minha caminhada, mas o
que eu quero eu é que vou buscando o máximo de conhecimento
para poder dizer eu sou professor. Nós é que temos que buscar o
aprofundamento para isso. (Professor Paulo)

Essas experiências, na formação inicial, portanto, devem estar atreladas
a componentes indissociáveis como: teoria e prática; ensino e pesquisa,
6

Expressão utilizada muitas vezes pelo professor Paulo durante a entrevista, para

salientar a divisão existente e percebida por ele no curso de Educação Física, relacionada não
apenas a teoria e pratica, mas também quanto a professores, disciplinas e abordagens.
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conteúdo específico e conteúdo pedagógico, privilegiando a natureza e a
especificidade inerentes ao fazer pedagógico. Discutir a formação, nessa
perspectiva, supõe, conforme Tardif (2002, p. 106):
Compreender os saberes dos professores é compreender, portanto,
suas transformações e sedimentações sucessivas ao longo da
história de vida e de carreira, história e carreiras essas que remetem
a várias camadas de socialização e de recomeço. (TARDIF, 2002,
p.106)

Na docência esses saberes são fundamentais no processo de formação
de profissionais. Posto que o saber do professor também é um saber social,
pois segundo Tardif (2002, p.14) “é adquirido no contexto de uma socialização
profissional onde é incorporado, modificado, adaptado em função dos
momentos e fases da carreira, ao longo da carreira profissional”. Portanto, o
saber do professor é construído ao longo dos anos da docência.
A socialização para Dubar (2005) é entendida como o processo pelo
qual um ser humano desenvolve suas maneiras de estar no mundo e de
relacionar-se com as pessoas e com o meio que a cerca, tornando-se um ser
social. No entanto, a socialização não tem um caráter rígido. Pelo contrário, é
entendida como processo dinâmico, permitindo a construção, desconstrução e
reconstrução de identidades, sendo esta resultado do processo de socialização
e estando em constante mudança.
A realidade educacional contemporânea exige, a cada dia, que o
professor esteja em um movimento contínuo de formação e essa formação se
constrói segundo Nóvoa “[…] através de uma reflexividade crítica sobre as
práticas e de (re) construção permanente de uma identidade pessoal” (1995, p.
25) e os cursos de formação de professores de EF têm respondido a essa
demanda inserindo precocemente acadêmicos nas escolas (BRACHT; SILVA,
2005). O subprojeto “Cultura Esportiva da Escola” traz aos acadêmicos
inseridos experiências docentes ainda na formação inicial. Essas que se
caracterizaram como de fundamental importância no conhecimento da
realidade escolar e real papel do professor.
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[...] para quem quis seguir a carreira de professor, de dar aulas, foi
bem importante, foi bem válido, porque a gente conseguia ver
realmente como seria a realidade [...] conseguimos trabalhar não só
com a professora da escola, mas também havia trocas com o grupo,
como planejamentos de aulas [...] havia uma troca muito grande de
conhecimentos [...] o PIBID com essa troca de experiências, de
construção de planejamento ajudou bastante na questão da inserção
no mercado de trabalho sem medos, angústias e esclarecidos do real
papel do professor dentro de uma escola e não apenas dentro de
uma sala de aula. (Professora Pâmela)

Esse entendimento da realidade escolar produzida pela atividade diária
do professor no ambiente escolar é significativo. Nessa perspectiva, é válido
ressaltar que no exercício da docência as relações que se estabelecem tomam
um caráter formativo, ou seja, por estarem relacionados a situações concretas
que não são passíveis de definições prontas e que exigem improvisação, assim
como a capacidade de enfrentar situações transitórias e indefinidas, fazem com
que, os docentes desenvolvam habitus7 profissional, construído nos processos
de socialização ocorridos nos diversos espaços sociais que os sujeitos se
inserem – neste em caso em especifico a escola. Deste modo, para o Tardif
(2002) o habitus pode transformar-se num estilo de ensino que se manifesta
através de um saber-ser e de um saber-fazer pessoais e profissionais, sendo
reveladores da personalidade profissional que caracterizam as práticas
pedagógicas de cada docente.
Mesmo que em condições de acadêmicos ao ingressarem na escola e
terem frente a eles atribuições docentes estes passam a incorporar tais
responsabilidades e a construírem identidade docente, em conjunto com
alunos, professores e comunidade escolar. E, a partir dessas experiências vão
se constituindo novos saberes que orientaram a prática docente. No saber e no
fazer do professor está colocada a questão do conhecimento, isto é, “os
professores de profissão possuem saberes específicos, que são mobilizados,

7

A teoria (o conceito) do habitus, sistematizada por Bourdieu, atribui um sentido mais preciso
ao conceito, expresso como “um sistema de disposições duráveis e transponíveis que,
integrando todas as experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz de
percepções, de apreciações e de ações – e torna possível a realização de tarefas infinitamente
diferenciadas, graças às transferências analógicas de esquemas.” (BOURDIEU, 1983, p.65)
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utilizados e produzidos por eles no âmbito de suas tarefas cotidianas” (TARDIF,
2002, p. 228). Assim, partimos do princípio que os saberes experienciais
partem da prática diária das ações da profissão e os professores passam a
desenvolver saberes específicos decorrentes da experiência.
Conforme discute Tardif (2002, p.69)
Tudo leva a crer que os saberes adquiridos durante a trajetória préprofissional, isto é, quando da socialização primária e, sobretudo,
quando da socialização escolar, têm um peso importante na
compreensão da natureza dos saberes (...) que serão mobilizados no
exercício do magistério. (TARDIF, 2002, p. 69)

No entanto, esta prática docente deveria ultrapassar o “fazer” e ser
mediada pela reflexão de suas ações, sendo indissociável do “pensar”. Assim,
interessa-nos um aprofundamento no entendimento de prática docente que
ultrapasse o mero fazer pedagógico e que tenha como parte indissociável o
pensar/refletir/teorizar aproximando-se mais da noção de práxis8. Mas, esta
que deveria ser elemento presente da inserção dos acadêmicos na escola,
passa despercebida em seus relatos, pois ao serem indagados sobre a relação
teoria-prática, ela simplesmente não é mencionada.
[...] nas reuniões sentávamos para contar o que estava acontecendo,
virando um muro de lamentações e houve a discussão de tentar
pegar textos para ler e discutir, mas ficou um negócio bem inicial,
porque quem escolhia os textos era o coordenador e as vezes não
contemplava a forma que a gente buscava trabalhar. (Professora
Bruna)

Conforme Moita (1995, p. 115), formar-se “supõe troca, experiência,
interações sociais, aprendizagens, um sem fim de relações”. Dessas relações,
origina-se o processo de socialização dos sujeitos. As experiências vividas no
subprojeto atreladas às trocas de conhecimentos com professores, colegas e
alunos propiciam aprendizagens. Conforme nos mostra a fala a seguir:

8

Segundo Ghedin (2002, p.133) “a práxis é um movimento operacionalizado

simultaneamente pela ação e reflexão, isto é, a práxis é uma ação final que traz, no seu
interior, a inseparabilidade entre teoria e prática”.
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[...] foi o PIBID que me ensinou a ser professora de educação física
mesmo, por ter o conhecimento da escola, de como é o
funcionamento da escola, de como a gente se porta dentro da escola,
porque tu vive a rotina da manhã da tarde e da noite da escola junto a
outros professores, a questão da troca de conhecimento com os
alunos porque daí era tu que era a professora deles, enfim era tu que
comandava a aula, da maneira que ia se portar a aula e então ele foi
bem importante para esse conhecimento prático e para inserção de
saber como é que funcionava o ambiente escolar assim como um
todo, não só na questão de como professora, mas como um todo
profissionalmente, [...] foi bem enriquecedor para minha profissão e
para quem eu sou hoje como cidadã. (Professora Pâmela)

É inevitável a comparação dos professores no que diz respeito a
estágios e PIBID, pois apesar de possuir problemas, como relatado em função
de não se conseguir executar de forma concreta a práxis, o PIBID trouxe com
sua carga horária mais estendia a vivência real do contexto escolar, não
apenas em horas/aula, mas na convivência com outros professores, direção e
comunidade escolar. O PIBID foi mencionado, ainda, como sendo o motivo de
continuar na profissão após a realização dos estágios.
[...] Temos três estágios e da forma como eles são não conseguimos
ter uma vivência real, então eu acho que tem bastantes limites na
relação entre a teoria e a prática, tem muita teoria que é importante
assim como tem muita prática que é importante, mas os dois parecem
que não se conversam. Parece que no CEFD há uma divisão entre os
próprios professores, os que defendem a teoria, porque acham
importante a pedagogia e criticam o professor que faz prática [...] eu
participei do PIBID depois dos estágios. E até foi estranho porque eu
sai do meu último estágio que era com os pequenos, eu me lembro
até hoje no último dia de aula quando eu completei o estágio eu sai
prometendo que nunca mais eu iria entrar numa escola. E, um ano
depois eu me inseri no PIBID muito pela oportunidade da bolsa, que
eu precisava, mas eu olhei com outros olhos a docência. (Professora
Bruna)
[...] se fosse me basear pelo estágio eu tinha largado o curso no
último estágio. Mas como neste ano eu já estava no PIBID eu vi que
não eram todas as turmas deste jeito, tu sabe que se tu conversar, se
tu ficar o ano inteiro, se enturmando com a turma tu consegue as
coisas que tu quer, consegue realizar o teu trabalho. Para a minha
formação hoje eu vejo que eu continuei mais pelas experiências que
o PIBID me deu do que pela própria graduação. (Professora Salete)

Dubar (2005) identifica que o processo de socialização se caracteriza a
partir do momento em que o indivíduo aprende as regras e as práticas de
grupos sociais, além do envolvimento e difusão da cultura, que se manifesta
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por meio das vivências com os outros profissionais da educação, afirmado
experiências que a professora Bruna teve durante vivencia em uma escola que
lecionou onde pediu exoneração do cargo que possuía havia dois anos por não
estar se sentindo parte do corpo docente daquela escola, mas ao ser aprovada
em outro concurso no ano subseqüente, pode fazer comparações de que o
processo de socialização também depende do meio em que se esta inserido,
pois na nova escola ela relata uma realidade completamente diferente da
vivenciada na anterior.
O PIBID, também, serviu para amenizar o choque com a realidade
escolar, como relatado em alguns trabalhos sobre a temática (DALLA NORA,
2015; CLATES E GÜNTHER, 2015; MATTNER, 2012), mas esse choque de
alguma forma ainda acontece. Pois há uma preocupação em como desenvolver
o trabalho docente nessa fase inicial da profissão.
[...] já tinha tido a experiência do PIBID não tive muitos problemas,
mas na hora que realmente percebi que eu estava sozinha, que não
haveria a quem recorrer tu vê, percebe que é tudo por sua conta que
tu tem na mão o ensino daquelas crianças, dá um friozinho na barriga
[...] A gente só sabe que é professor quando esta trabalhando, eu me
vi professor realmente quando eu estava dentro da escola com a
turma, com as turmas que agora eu dou aula, que eu tenho a
responsabilidade com a turma que não tem ninguém me olhando e
analisando a minha prática, então só depois de formada mesmo [...] E
aí eu realmente me senti professora, quando eu não tive mais a quem
recorrer, quando eu estava à frente de uma turma realmente minha e
que eu seria o exemplo para eles. (Professora Salete)

Neste

sentido,

entendemos que

a

socialização

profissional de

professores se consolida no momento em que estes se sentem membros da
sociedade

docente,

conhecimentos,

reafirmando

valores,

crenças

ditos

anteriores,

entre

outras

aderindo

à

características

cultura,
que

os

identifiquem como pertencentes aquele meio.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Acreditamos que as entrevistas tenham sido um elemento significativo
para o processo formativo dos professores, pois através delas percorreram sua
trajetória, seu percurso formativo e a entrada na carreira como docentes.
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Servindo

para

reavaliar

acontecimentos

e

fatos

acontecidos.

Assim,

valorizando a subjetividade de cada um dos professores entrevistados, pois
apesar de terem se formado com base no mesmo currículo e passado pela
iniciação à docência no mesmo subprojeto, cada um elaborou concepções do
ser professor e constitui sua identidade, tendo assimilações diferentes das
experiências que vivenciaram.
As experiências vivenciadas pelos professores no PIBID, representaram
importantes contribuições para a formação dos mesmos, no que diz respeito à
socialização profissional. Os processos de socialização, como já descrito, não
se iniciam no momento em que ingressam na profissão, mas sim desde o
período de escolarização de cada um, através das experiências sociocorporais
que se iniciam desde a infância até a fase adulta. Visto que dessas
experiências decorrem crenças e representações pedagógicas relativas ao
papel do professor. A figura do professor, mantida durante anos no decorrer da
educação básica, fez com os atuais docentes da pesquisa elaborassem formas
particulares de socialização e de elementos que serviram para a construção do
habitus e uma posterior socialização profissional.
Das

narrativas

amadurecimento

identificamos

profissional,

através

o

PIBID
das

como

um

possibilidades

aporte
de

no

vivenciar

experiências com a realidade concreta da escola e ter a chance de
aproximação com a comunidade escolar. Além de fornecer subsídio para a
atuação na escola hoje, auxiliando no enfrentamento de problemas, através da
troca de experiências com os colegas, dentro desse espaço. Assim,
configurando-se como elemento constituinte do campo da iniciação a docência.
Com uma trajetória histórica e social inovadora no processo de ensinar e
aprender a profissão docente, servindo-se das experiências de vida, formação
e profissão, sendo um elemento construtivo na formação inicial do professor.
A inserção dos professores ainda discentes no meio escolar propôs a
afirmação de uma identidade e imagem da realidade docente. Deste modo,
mesmo quando ocorrido posteriormente às experiências de estágio, a inserção
no PIBID oportunizou novas experiências que puderam desconstruir algumas
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crenças inicias e abrir novas perspectivas para a construção da docência e do
processo de torna-se professor. Mesmo possuindo algumas limitações, como a
falha no momento da reflexão teoria/prática, o subprojeto ofereceu uma
proximidade maior com a realidade plena da escola quando comparado aos
estágios que asseguraram uma experiência muito limitada ao momento da
formação.
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RESUMO
Este trabalho apresenta os desafios encontrados na formação docente baseados na
organização curricular do Curso de Licenciatura de Pedagogia Noturno, através do diálogo
entre os interlocutores desta pesquisa. Tem como objetivo geral identificar a influência da
disciplina de Práticas Pedagógicas (PED), considerando a relação teórico-prática, tendo como
lócus de pesquisa o Curso de Pedagogia Noturno da Universidade Federal de Santa Maria.
Como objetivos específicos delineiam-se: descrever a organização curricular do Curso de
Pedagogia (noturno) e os documentos legais que orientam o processo de formação docente
inicial; identificar os fundamentos teóricos e metodológicos que embasam a formação docente
e suas relações com a atuação profissional em diferentes âmbitos escolares e não-escolares;
discutir acerca dos limites e possibilidades da relação teórico-prática a partir dos processos de
articulação entre a disciplina de Práticas Educativas(PED) e a constituição do profissional
docente em seus diferentes contextos de atuação.Para a realização do referido trabalho foi
realizado um estudo de caso, contemplando uma abordagem qualitativa, visto que a coleta de
dados constituiu-se da realização de um Grupo Focal com algumas acadêmicas, bem como a
analise e discussão da legislação que baliza o curso.A base teórica foi constituída por
documentos legais do Governo Federal que balizam os Cursos de Pedagogia e a formação dos
professores para a atuação na Educação Básica, bem como de autores como Becker (2013),
Freire (1996) e Imbernón (2001), entre outros. Espera-se que este trabalho possibilite a
identificação e reflexão acerca dos limites e possibilidades que são estabelecidas quando se
analisa a disciplina de PED no que concerne a relação teórico-prática,considerando tal análise
como meio de avaliação da disciplina e da atuação do pedagogo no cotidiano das práticas
educativas.
Palavras-chave: Curso de Pedagogia.Relação Teórico-Prática. Formação Docente.
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INTRODUÇÃO
O Curso de Pedagogia – Licenciatura Plena (noturno) da Universidade
Federal de Santa Maria objetiva formar professores em nível superior que
estejam capacitados para a docência na educação infantil e nos anos iniciais
do ensino fundamental. Tal formação, ao longo dos dez semestres do Curso,
provoca a interlocução teoria e prática por meio de disciplinas que inserem o
acadêmico em instituições escolares e não-escolares, com o objetivo de
proporcionar vivências acerca do contexto educativo, tais como as disciplinas
de Inserção e Monitoria, Estágio Supervisionado na educação infantil e nos
anos iniciais do ensino fundamental e a disciplina de Práticas Educativas
(PED).
A disciplina de PED, que é ofertada durante os seis primeiros semestres
do Curso de forma horizontal, aborda diferentes objetivos frente à inserção do
acadêmico no contexto escolar, interligando as disciplinas e estabelecendo
relações entre essas e o cotidiano das práticas em diferentes âmbitos
educacionais.
Desse modo, esse artigo tem como objetivo identificar a influência da
disciplina de Prática Pedagógica (PED) no que concerne a formação inicial,
considerando a relação entre teoria-prática, tendo como lócus de pesquisa o
Curso de Pedagogia (noturno) da Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM). Para tanto, delineiam-se como objetivos específicos: descrever a
organização curricular do Curso de Pedagogia (noturno) e os documentos
legais que orientam o processo de formação docente inicial; identificar os
fundamentos teóricos e metodológicos que embasam a formação docente e
suas relações com a atuação profissional em diferentes âmbitos escolares e
não-escolares; discutir acerca dos limites e possibilidades da relação teóricoprática a partir dos processos de articulação entre a disciplina de Práticas
Educativas(PED) e a constituição do profissional docente em seus diferentes
contextos de atuação.
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O problema central desse trabalho busca compreender de que forma a
disciplina de Práticas Educativas (PED) possibilita a articulação teórico-prática
na formação inicial, tendo em vista o Curso de Pedagogia e os sujeitos desse
processo.O referido artigo será realizado como estudo do tipo um estudo de
caso (YIN, 2001), contemplando uma abordagem qualitativa (TRIVIÑOS, 2008).
A coleta de dados ocorreu por meio da realização de um grupo focal, o
qual consiste em uma técnica de coleta e análise de dadoscomo possibilidade
de troca de saberes por meio de diálogos, estimulando o trabalho interativo em
grupos., sendo um tipo de “[...] entrevista em profundidade realizada em grupo,
cujas reuniões apresentam características definidas quanto à proposta,
tamanho, composição e procedimentos de condução” (OLIVEIRA; FREITAS,
1998,

p.

83).

Como

sujeitos

desse

diálogo,

foram

convidados

alguns acadêmicos do Curso de Pedagogia (noturno) que já realizaram o
estágio supervisionado curricular na educação infantil no segundo semestre do
ano de 2015 e estavam realizando os estágios supervisionados nos anos
iniciais do ensino fundamental no primeiro semestre de 2016, sendo que, ao
final desse semestre, esses sujeitos finalizaram o Curso, tornando-se
pedagogos em possível inserção na profissionalização docente.
Não se espera, com essa pesquisa, esgotar todas as possibilidades de
análise acerca da formação inicial do pedagogo, bem como no que concerne
às relações que se podem estabelecer entre teoria-prática no âmbito escolar.
No entanto, torna-se necessário ouvir a voz dos acadêmicos e suas
impressões acerca de sua formação inicial. Reitera-se que esse trabalho
aborda apenas um encontro com o grupo focal e traz um breve recorte das
falas dos acadêmicos partícipes desse momento, visto que esses encontros
terão continuidade, mesmo após o término do Curso, com o intuito de coletar
informações acerca dos limites e possibilidades na relação teórico-prática que
possam ser estabelecidas nas disciplinas de PED.
Para isso, foram utilizadas questões metodológicas sobre os temas
abordados para orientar o diálogo entre os participantes da pesquisa. Em
relação àprática pedagógica: Em quais situações vocês puderam vivenciar a
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prática pedagógica no contexto escolar durante os tempos e espaços da
disciplina PED? Em consonância com a organização curricular e as disciplinas
de PEDs: quais foram as contribuições das PEDs para a fundamentação
teórica da prática pedagógica acerca da educação infantil?
Ainda, almeja-se, por meio dessa pesquisa, fornecer bases para a
avaliação da disciplina, visando a qualidade do processo de ensinoaprendizagem e a formação final do pedagogo.
A

ORGANIZAÇÃO

CURRICULAR

DO

CURSO

DE

PEDAGOGIA:

FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS PARA A ATUAÇÃO
PROFISSIONAL
A formação proposta para o profissional da educação do Curso de
Pedagogia é abrangente e exige uma nova concepção da educação, da escola,
da Pedagogia, da docência, e da própria licenciatura, exigindo uma nova
compreensão destas dimensões no contexto mais amplo das práticas sociais
construídas no processo de vida real dos homens, com o fim de demarcar o
caráter sócio histórico desses elementos.
A constituição desse profissional, apto para atuar em diferentes
contextos e que compreenda a constituição dos mesmos, respeitando as
especificidades dos sujeitos partícipes de sua prática perpassa o currículo do
Curso, pensado e elaborado com o fim precípuo de formar profissionais com
competências e habilidades para o trabalho nos diferentes espaçostempos.Estas relações de cunho formativo são pautadas pelas interlocuções
entre os saberes científicos, pedagógicos e metodológicos que embasam a
prática docente. A formação inicial do profissional docente é prevista pela
organização curricular do curso de graduação, no que tange as disciplinas
ofertadas

e

obrigatoriamente

cursadas,

bem

como

aos

estágios

supervisionados que dão o respaldo prático a esse processo formativo.
A discussão e análise dessa formação e seus percalços no decorrer da
trajetória profissional do pedagogo tornam-se essenciaispara a qualificação
desse processo, tendo em vista que:
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Refletir sobre processos formativos capazes de favorecer a
construção de conhecimento pedagógico compartilhado como aporte
a uma pedagogia universitária é compreendê-los como processos de
natureza social, pois os professores se constituem como tal em
atividades interpessoais, seja em seu período de preparação, seja ao
longo da carreira (BOLZAN,2002, p. 110).

Compreende-se que o processo de formação é algo complexo, no qual
cada indivíduo de forma especifica vai se constituindo docente no decorrer de
formação em determinado grupo. Tendo em vista o perfil do profissional
pedagogo atuante no contexto escolar na perspectiva das habilitações
necessárias, o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) do Curso de Pedagogia
Licenciatura Plena (noturno) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
considera que o mesmo domine de forma significativa os conhecimentos
atrelados ao contexto escolar no qual irá exercer suas atividades profissionais.
Além disso, faz-se necessário que o pedagogo tenha compreensão
acerca da necessidade de se redimensionar este conhecimento pedagógicometodológico a partir de situações cotidianas que surgem durante a
práxiseducativa, sendo elas específicas de cada nível da educação básica,
tendoem vista a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental,
bem como em contextos não-escolares.
O Curso está organizado em dez semestres, perpassando por uma
proposta de integração vertical e horizontal. A primeira busca integrar o
conjunto das disciplinas ofertadas ao longo dos cinco anos; a segunda visa
articular as disciplinas ofertadas em cada semestre, de acordo com as práticas
educativas propostasno decorrer do curso, denominadas Prática Educativa
(PED). Essa proposta de integração horizontal denominada Prática Educativa é
ofertada por meio de seis disciplinas nos seis primeiros semestres do Curso,
sendo que cada uma apresenta um objetivo específico que propõe o diálogo
entre as disciplinas e a articulação com os espaços de atuação dos futuros
pedagogos, a ambicionada relação entre teoria-prática. Não há, nessa
disciplina um professor responsável. Os responsáveis pela execução da
disciplina em cada semestre são todos os professores das disciplinas que
compõe o grupo daquele semestre, a fim de realizar a interlocução entre as
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disciplinas do semestre, considerando o objetivo de cada PED.Para que esse
processo compartilhado possibilite a reflexão crítica, deve abarcar alguns
conhecimentos fundamentais, como:
a) Ao contexto histórico e sociocultural, compreendendo os
fundamentos
filosóficos,
históricos,
políticos,
econômicos,
sociológicos e psicológicos necessários para a reflexão crítica nos
diversos setores da educação na sociedade contemporânea.
b) Ao contexto da educação básica, compreendendo:
1. Estudo dos conteúdos curriculares da educação básica escolar;
2. Conhecimentos didáticos(teorias pedagógicas em articulação com
as metodologias);
3. Tecnologias de informação e comunicação e suas linguagens
específicas aplicadas ao ensino;
4. Estudo dos processos de organização do trabalho pedagógico,
gestão e coordenação educacional;
5. Conhecimentos no campo da educação infantil e educação
especial;
c) Ao contexto do exercício profissional em âmbitos escolares e não
escolares, articulando saber acadêmico, pesquisa e prática educativa
(VALADARES, 2012, p. 101).

A matriz do referido Curso foi organizada a partir das Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia (BRASIL, 2014), que
extinguiu em todo o território nacional as habilitações do curso existentes até
então. Nesse sentido, o PPC do Curso de Pedagogia constitui-se de uma visão
aberta acerca do contexto escolar em diferentes níveis de ensino:
[...] conquistando espaços de realização da teoria e da prática
educativas. Essa proposta possibilita construir competências
relevantes, nas quais o domínio de saberes da docência, da postura
autônoma, de atitudes cidadãs, do domínio de conhecimentos e de
estratégias flexíveis, promova continuamente desafios e,
consequentemente, consolide a formação e a ação profissional do
professor (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, 2006, p.
3).

A formação do pedagogo,partindo dessas necessidades do contexto
escolar, se constitui como um processo formativo que necessita contemplar a
complexidade da prática educativa na ampla gama de atuação do profissional
docente, tendo em vista que,conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Curso de Graduação em Pedagogia:
§ 1º Compreende-se a docência como ação educativa e processo
pedagógico metódico e intencional, construído em relações sociais,
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étnico-raciais e produtivas, as quais influenciam conceitos, princípios
e objetivos da Pedagogia, desenvolvendo-se na articulação entre
conhecimentos científicos e culturais, valores éticos e estéticos
inerentes a processos de aprendizagem, de socialização e de
construção do conhecimento, no âmbito do diálogo entre diferentes
visões de mundo (BRASIL, 2006, p.1).

Esses conhecimentos que são construídos à medida que o profissional
atua no contexto escolar estão relacionados diretamente aos saberes
provenientes da estrutura curricular do Curso de Pedagogia e das
possibilidades pedagógicas que esse ofertam ao longo da constituição de
relações entre os saberes e fazeres educativos, sendo essa a proposta
principal das disciplinas intituladas PED: articular conhecimentos práticos e
aportes teóricos por meio das relações entre o contexto escolar e o pedagogo
em formação.
Esses conhecimentos que são construídos à medida que o profissional
atua no contexto educativo e estão relacionados diretamente aos saberes
desenvolvidos ao longo da formação inicial, tem relação com saberes
provenientes da estrutura curricular do Curso de Pedagogia e das
possibilidades pedagógicas que se ofertam, constituindo-se de relações entre
os saberes e fazeres educativos.
Essa articulação que perpassa a formação do pedagogo ressalta a
importância da ligação entre teoria-prática, aproximando os acadêmicos da
realidade escolar para repensar o que está pré-estabelecido, assumindo uma
postura crítica e política. O hiato estabelecido entre teoria-prática no decorrer
do processo de formação docente consiste em um risco frente à capacidade do
educador de pensar acerca da ação pedagógica, bem como sobre a
organização escolar e os processos de gestão que constituem o espaço-tempo
da escola, tendo em vista a sua complexidade e historicidade. A relação
teórico-prática corporifica o trabalho docente, considerando que esta
articulação tem origem na própria atuação docente e orienta a mesma,
possibilitando o confrontamento empírico com a realidade problemática que
resulta na compreensão e realização do processo dialético da aprendizagem
(PÉREZ GÓMEZ, 1995).
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Uma formação que contemple a demanda da relação teórico-prática
problematizadora oportuniza a superação dicotômica entre teoria e prática, e,
que sendo esta formação orientada pelos princípios da abordagem sóciohistórica, evidencia-se a superação das dificuldades de seus acadêmicos e
futuros profissionais docentes, apontando novas possibilidades de autoreflexão

crítica

na

construção

e

efetivação

de

ações

pedagógicas

diversificadas.
Perpassa a formação do pedagogo, igualmente, o processo de
avaliação, tanto externa quanto interna, considerando no primeiro, avaliações
que promovam a qualidade do Curso ofertado (visando à formação e
preparação para o exercício da docência) e, no segundo, as falas dos próprios
sujeitos, acadêmicos do Curso, e suas percepções acerca do mesmo como um
todo.
Conforme Aiello (2016) há duas principais finalidades na avaliação:
formativa e somativa. A avaliação formativa, ou de melhora, tem o objetivo de
mediar as necessidades de melhorias com o fim de qualificar o processo. A
avaliação somativa, ou de controle, por sua vez, avalia o produto. Desta forma,
cria resoluções, normas e estabelece a excelência de determinado sistema. No
âmbito do Curso de Pedagogia considera-se a avaliação externa como
somativa (por meio de programas como o Sistema Nacional de Avaliação do
Ensino Superior - SINAES5) e a avaliação interna como formativa (por meio de
programas como a Comissão de Avaliação Institucional do Centro de Educação
– CAICE6).

5Criado

pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (Sinaes) é formado por três componentes principais: a avaliação das
instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes. O Sinaes avalia todos os aspectos
que giram em torno desses três eixos: o ensino, a pesquisa, a extensão, a responsabilidade
social, o desempenho dos alunos, a gestão da instituição, o corpo docente, as instalações e
vários outros aspectos. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/superior-sinaes.
6A Comissão de Avaliação Institucional do Centro de Educação – CAICE – é uma comissão
permanente do Centro de Educação ligada diretamente à Direção do Centro e tem o
compromisso de coordenar um projeto de avaliação emancipatória para a unidade, objetivando
complementar e acompanhar o processo regulatório dos procedimentos de avaliação
do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei n.
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Nesse sentido, pensar que a qualidade está relacionada à avaliação
infere em compreender em como avaliar a qualidade do referido Curso.
Quando considerada a formação com o objetivo de preparar para a docência,
entende-se que essa qualidade não pode ser mensurada de forma linear,
noque se refere à um curso tem mais qualidade que o outro. Do contrário, a
busca por uma qualidade que priorize a eficiência e a equidade necessita
considerar o contexto do processo, caracterizando-se como uma qualidade
complexa, considerando que a avaliação não é permanente e sim um processo
em constante movimento (AIELLO, 2016).
Tendo em vista a qualidade como processo, estabelecem-se relações
entre teoria-prática, considerando a formação inicial do pedagogo, partindo das
falas dos sujeitos envolvidos nesse processo: os acadêmicos do Curso.
LIMITES E POSSIBILIDADES DA RELAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA A PARTIR
DAS FALAS DOS SUJEITOS DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOCENTE
A formação inicial, e igualmente, a continuada, são cada vez mais
necessárias para protagonizar mudanças na sociedade de hoje. Mas algumas
propostas para essas formações são voltadas para organizar-se em torno dos
saberes científicos e saberes pedagógicos. Sendo assim, o profissional será
um agente transmissor de conhecimento, necessitando tomar conteúdos e
técnicas que se adequam para a transmissão. Isto se torna a formação apenas
em um treinamento, somente para suprir as deficiências educacionais, não
considerando o saber do professor.
Nesse sentido, Nogueira (2009) trata sobre conceitos e temas, os quais
afirma estarem interrelacionados em uma rede, o que permite certa
complementaridade. Na perspectiva dos saberes, neste caso, os saberes do
pedagogo, ou seja, necessários à prática educativa com crianças de 0 a 10
anos de idade entende-se que os conceitos e temas estão interrelacionados, o
que lhes possibilita ser complementares entre si.
10.861, de 14 de abril de 2004, bem como o de normatizações posteriores. Disponível em:
http://coral.ufsm.br/caice/index.php/documentos/regimento.
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Essa conectividade se acredita também ocorrer entre a teoria e a prática
na construção de saberes durante o curso de graduação e o exercício da
profissão docente, pois uma está imbricada à outra em uma relação de
indissociabilidade. Essa interrelação precisa ser compreendida por meio do que
Alves (2006) chama de concepção dialética.
Segundo a autora, teoria e prática são articuladoras na formação do
profissional. Essas necessitam ser trabalhadas de forma integrada e, por isso,
indissociáveis. A teoria pode ser trabalhada a partir do conhecimento da
realidade concreta do aluno, assim como, dar suporte para a atuação do
professor nas situações enfrentadas no cotidiano do espaço escolar.
A superação da abordagem linear da prática educativa e, portanto, da
atuação docente, é edificada por meio do ato de incorporar novas práticas,
conceitos e análises por intermédio da transcendência dos resultados
unidimensionais e reducionistas, compreendendo a complexidade tanto da
formação do pedagogo quanto de sua atuação no lócus escolar. Por isso:
É preciso substituir um pensamento que isola e separa por um
pensamento que distingue e une. É preciso substituir um pensamento
disjuntivo e redutor por um pensamento do complexo, no sentido
originário do tema complexo: o que é tecido junto (MORIN, 2001,
p.89).

Desse modo, a prática pode ser vista tanto como ponto de partida, como
de chegada. Assim, pode-se partir do que apresenta ou propõe a teoria ou, do
que se percebe e constrói nas realidades dos cotidianos nas escolas. A
disciplina de Prática Educativa vem com o objetivo de realizar a interlocução
entre a teoria-prática do cotidiano escolar. No entanto, sob o olhar dos
acadêmicos do Curso, a disciplina não dá conta de dialogar com a teoria e a
prática simultaneamente, pois:
A proposta da PED, até onde eu sei, era integralizar os
conhecimentos do semestre em uma disciplina, e para mim, só foi no
ultimo. (ACADÊMICO IV).
Eu acho que se a PED funcionasse corretamente como ela é
planejada, eu acho que, ao final ela faria diferença sim. Mas ela não
funciona, ela não tem... Agora, para mim, não faz diferença, mas se
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ela fosse como está no papel, prática educativa desde o começo,
todo mundo participando, faria muita diferença. (ACADÊMICO II).

Nesse sentido, as falas dos sujeitos apontam que não se consegue
compreender, de fato, a interrelação entre teoria-prática sob uma concepção
dialética somente com as vivências construídas durante as aulas nos cursos de
graduação. Entende-se que essas, produzem aproximações, porém, não
refletem

suficientemente

a

complexidade

do

cotidiano

vivido

no

desenvolvimento das práticas educativas.
Para Nóvoa (2002) a formação docente necessita abandonar a ideia de
que essa é definida pela capacidade de transmitir um determinado saber: para
ser professor não basta dominar um determinado conhecimento, é preciso
compreendê-lo em todas as suas dimensões. A importância de um
conhecimento vai além de somente estabelecer a relação teórico-prática, mas,
também, refletir sobre o processo histórico de sua constituição.
A disciplina de Práticas Educativas, sob o olhar dos acadêmicos, “[...]
tem uma proposta muito boa e um programa bem definido, o problema é que
ela não é colocada em pratica”. Nesse sentido, percebe-se que há uma
proposta de interlocução entre teoria-prática como objetivo central da disciplina.
No entanto, não há reflexão sobre como essa se efetiva como proposta
concreta, talvez seja por que “os professores não vão” (ACADÊMICO I) ou “um
professor assume todo semestre então não vale” (ACADÊMICO IV).
A formação tem um papel importante para toda uma estrutura
organizacional, que são escolas e universidades, pois o principal sujeito que
realiza as mediações de conhecimento, que busca a autonomia de seus
educandos e, ainda, tem que estar sempre atualizado de seus conhecimentos,
é o professor. “O professor tem todo um saber construído, sobretudo numa
determinada direção do saber formalizado” (BECKER, 2016, p. 7). Isto é, a
presença do professor como mediador do processo de ensino-aprendizagem é
essencial, e numa disciplina que objetiva integrar conhecimentos de diferentes
áreas em um semestre necessita ter a presença ativa e constante dos
responsáveis por ela.
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A formação também necessita contribuir para que os futuros professores
criem hábitos de reflexão e de autorreflexão que são essenciais numa profissão
que não se esgota em matrizes curriculares ou mesmo pedagógicas, e que se
define, inevitavelmente, a partir de referências pessoais. Essa autorreflexão é
apontada pelo Acadêmico II, quando diz que “o fato da gente ir lá não significa
que a gente conseguiu, conheceu, entendeu, identificar alguma coisa”. Ou seja,
estar inserido em ambiência educacional não pressupõe estar refletindo sobre
ela. A reflexão acerca do processo de ensino-aprendizagem e de gestão de
instituições educativas ocorre quando o sujeito mostra-se aberto a conhecer e
compreender o processo, contribuindo, desse modo, para a qualidade de sua
formação.
Essas experiências profissionais refletem, também, as vivências dos
professores que formam os acadêmicos o decorrer das disciplinas. As
experiências e vivências desses docentes refletem no processo de constituição
dos discentes, pois:
O que eu percebia era que os professores que tinham essa
experiência em sala de aula, eles conseguiam levar mais a realidade.
Tinha professores que, às vezes, estavam dando aula na
universidade e ele dá um exemplo do que acontecia no dia a dia
dentro da escola que nos remetia, sabe, assim, melhor. Eu acho que
muitos não têm essa experiência em sala de aula, mas também
transmite o que, numa opinião minha, nos remetia mais a realidade
que estava acontecendo (ACADÊMICO II).

Percebe-se a importância da relação teórico-prática a partir da fala do
acadêmico III, visto que ele ressalta que, os principais momentos de
aprendizagem ocorriam por meio da troca de experiência. Ou seja, a busca
pela qualificação desses docentes, ainda durante a formação inicial,
caracteriza-se a emergência de um domínio dos conteúdos e habilidades que
fazem parte do processo de ensino-aprendizagem que perpassa pela práxis
escolar, sendo essa:
[...] uma condição necessária para um ensino eficaz, da mesma
maneira que um domínio satisfatório de diversas estratégias
pedagógicas, que permitem satisfazer as necessidades de uma
população escolar cada vez mais diferenciada. Mas se esta
discussão se coloca no marco do objetivo de aprender a aprender,
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boa parte da discussão tradicional muda de sentido, já que o domínio
que o docente deve ter da sua disciplina se refere à capacidade de
transmitir não só as informações senão os processos cognitivos que
exige cada disciplina. É aqui onde o papel do docente como guia e
modelo do processo de aprendizagem adquire sua máxima
importância, e onde é possível articular a formação pedagógica com a
formação científica. Esta formação é a condição necessária para que
o próprio docente tenha as capacidades que lhe permitam aprender
ao longo de toda a vida e seja capaz de transmitir essa capacidade
aos alunos (TEDESCO, 2012, p. 102).

A prática reflexiva é um conceito que une variados autores que propõem
pensar políticas de formação de professores, levando-os a momentos de
teorização do cotidiano escolar. É assinalado como orientação fundamental
para a formação continuada de professores, pois a reflexão crítica constitui-se
como um dos princípios de todos os outros dispositivos de formação (FREIRE,
1996; PERRENOUD, 2002; IMBERNÓN, 2001; ALARCÃO, 2003).
Partindo desse pressuposto, deixamos de lado o conceito de formação
docente como processo de atualização que vem de encontro às informações
científicas, didáticas e psicopedagógicas, não contextualizada na prática do
professor, adotando um conceito de formação, no qual consiste em
desenvolver conhecimento e teoria sobre a prática docente, tendo em vista a
reflexão crítica. Imbernón afirma que:
A formação terá como base uma reflexão dos sujeitos sobre sua prática
docente, de modo a permitir que examinem suas teorias implícitas, seus
esquemas de funcionamento, suas atitudes etc., realizando um
processo constante de auto-avaliação que oriente seu trabalho.
A orientação para esse processo de reflexão exige uma proposta crítica da
intervenção educativa, uma análise da prática do ponto de vista
dos pressupostos ideológicos e comportamentais subjacentes
(2001, p. 48-49).

Surge, então, a importância de se trabalhar com os saberes práticos
vindos da prática profissional articulado com os saberes científicos adquiridos
na universidade, pois os dois se complementam e se integram nas ações
práticas. Para tanto, é importante que a universidade priorize um trabalho que
articule as vivências trabalhadas com o embasamento teórico, contemplando a
elaboração de dinâmicas de ensino e aprendizagem, também nas reflexões
das atividades como docente, na superação dos medos e incertezas quando o
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professor tem o primeiro contato com a escola, assim como o aluno com o
professor.
Alguns dos princípios pedagógicos e metodológicos que orientam a ação
pedagógica ficam fragmentados no contexto escolar, tendo em vista a
presença de algumas lacunas que dificultam o exercício da prática educativa,
bem como o delineamento dos saberes e fazeres pedagógicos. Para que haja
uma superação dessas lacunas pedagógicas provenientes da formação obtida
pelo profissional pedagogo, cabe a eles assumirem um papel de pesquisadores
e reformuladores de suas práticas por meio de ações reflexivas no cotidiano
das práticas.
CONCLUSÃO
Pensar na disciplina de Práticas Educativas a partir das falas dos
acadêmicos, considerando seu objetivo central, que é o de articular
conhecimentos práticos e aportes teóricos por meio das relações entre o
contexto escolar e o pedagogo em formação, nos remete a refletir acerca do
porque, sob o olhar desses acadêmicos, a disciplina não consegue estabelecer
uma relação eficiente entre teoria-prática.
A matriz curricular do curso prevê, na disciplina de Prática Educativa, a
inserção dos acadêmicos no cotidiano das práticas. No entanto, conforme
relatos dos acadêmicos, tanto na avaliação interna do Curso (realizada pela
CAICE- Comissão de Avaliação Institucional do Centro de Educação) quanto
nas falas que emergiram durante o grupo focal, fica evidente que a PED não
consegue alcançar seu objetivo, pois não há, efetivamente, interlocução entre
os professores responsáveis pelas disciplinas do semestre e a organização da
PED. Essa se torna uma fragilidade da proposta, traduzindo-se num limite
acerca da execução da disciplina.
As avaliações do Curso, tanto externa quanto interna corroboram com a
visão das acadêmicas, evidenciando a necessidade de repensar não a forma
como adisciplina PED é composta em seu cerne, sua matriz curricular, mas
sim, na forma como a mesma é trabalhada pela equipe de professores, de
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modo a proporcionar a efetiva inserção na prática escolar com objetivos claros
e não apenas como meio de coleta de dados.
Ainda, por meio das falas dos acadêmicos entrevistados percebem-se as
possibilidades de interlocução entre teoria- prática por meio das experiências e
vivências dos docentes das disciplinas que promovem a inserção em
ambiência escolar. Na visão dos acadêmicos, a construção de saberes em
conjunto, considerando as experiências dos docentes e dos alunos, é possível
idealizar e desenvolver propostas de trabalho objetivando o cotidiano das
práticas educativas, considerando as especificidades do contexto escolar
relacionando-as às disciplinas elencadas na matriz curricular do Curso.
Desta forma, a proposta de integração de conhecimentos proposta pela
PED, aliada aos saberes individuais de cada docente, socializados e discutidos
no âmbito da referida disciplina constituem-se como uma possibilidade de troca
e de construção de saberes.
Sabe-se que a constituição do profissional pedagogo inicia-se ao longo
de sua formação inicial e aperfeiçoa-se por meio da formação continuada, mas,
como um processo, nunca termina. A disciplina de Práticas Educativas tem o
papel de mediar esse processo. É necessário, no entanto, que se repense sua
forma, e que, conforme apontado pelos acadêmicos haja mais envolvimento e
comprometimento por parte dos docentes responsáveis pela disciplina em cada
semestre.
Cabe ressaltar, por fim, que a disciplina de Práticas educativas não é a
responsável, em todo o Curso, por mediar a articulação entre teoria-pratica.
Mas, mostra-se como uma dos principais meios de efetivação dessa
articulação no âmbito da formação inicial.
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Eixo 3 – Formação de Professores
RESUMO
Este artigo foi elaborado por pesquisadores do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho,
Educação e Políticas Públicas – Kairós – Universidade Federal de Santa Maria, com a
intenção de explanar observações importantes referentes a adequação de metodologia para
análise de materiais na pesquisa em educação, que tem por objetivo conceituar a técnica da
Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977) e após, demonstra-la analisando as metas referentes a
valorização dos profissionais do magistério que constam no Plano Nacional de Educação 2014/2024. Analisando o conteúdo presente no texto, observou-se que a valorização do
profissional da educação, ou seja, o professor no PNE, se apresenta apenas em quatro metas
(meta 15, meta 16, meta 17 e meta 18), estas através da formação inicial e continuada e
planos de carreira do profissional, observa-se que, o governo, ao propor metas para
valorização do profissional docente, acaba por desvalorizar seus planos de carreiras e salários
atuais, oportunizando apenas cursos de formação de professores. Além disso, notou-se que a
Análise de Conteúdo trabalha com a palavra concreta expressa no texto, não enfatizando os
sentidos que permeiam os discursos presentes no texto. Neste artigo foi utilizado o método
quantitativo de análise, no qual elencamos palavras com maior frequência referentes à
categoria valorização dos profissionais do magistério. Entendemos que a necessidade é que se
olhe para o professor de maneira diferenciada, preocupar-se com sua carreira é importante, no
entanto é preciso criar estratégias para que o mesmo projete seu futuro tendo perspectiva de
trabalho, de vida e saúde antes que seja tarde e não haja mais quem queira ser professor.
Palavras-chave: Análise de Conteúdo. Plano Nacional de Educação. Valorização Profissional.

INTRODUÇÃO
Atuando como pesquisadores do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre
Trabalho, Educação e Políticas Públicas – Kairós – UFSM, em estudos
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anteriores realizamos estudos sobre a Análise de Conteúdo (AC) a fim de
aplicá-la como metodologia de análise das publicações do grupo. Este artigo
tem por objetivo, conceituar sobre a técnica da Análise de Conteúdo e após,
demonstra-la analisando as metas para valorização dos profissionais do
magistério que constam no PNE-2014/2024.
Muito se tem discutido sobre a valorização dos profissionais da
educação, por ser um pilar capaz de transformar a qualidade do ensino. Mas,
quando se fala em valorizar, está-se implicando o investimento na formação
inicial e continuada do profissional, definição de um plano de carreira, de um
piso salarial e igualdade, nesses aspectos, as demais profissões com formação
equivalente. Uma carreira bem estruturada torna possível ao professor uma
melhor perspectiva e qualidade de vida e de trabalho. Espera-se com este
artigo, descortinar interesses políticos e a realidade da valorização da profissão
do professor no Brasil, aplicando como metodologia de análise a Análise de
Conteúdo.
SISTEMATIZAÇÃO SOBRE A ANÁLISE DE CONTEÚDO
A análise de conteúdo (AC) teve seu surgimento no início do século XX,
nos Estados Unidos, com intuito de analisar materiais jornalísticos. A AC, entre
1940 e 1950 teve maior reconhecimento quando cientistas iniciaram seus
interesses

por

símbolos

políticos,

fato

este,

que

contribui

para

o

desenvolvimento da teoria que expandiu-se para outras áreas entre os anos de
1950 e 1960 (CAMPOS, 2004).
A técnica é um instrumento de pesquisa científica e pode ser aplicada
em inúmeras situações. Seus procedimentos variam de acordo com os
objetivos apresentados pelas pesquisas. Para melhor compreensão da teoria,
buscou-se o conceito sobre a mesma por diferentes teóricos. A AC pode ser
conceituada de várias formas uma vez que consideram-se a vertente teórica e
intencionalidade que o pesquisador lhe emprega envolvendo conceitos
associados à semântica estatística do discurso político; técnica visando a
inferência através da identificação objetiva e sistemática de características que
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são específicas da mensagem; conjunto de procedimentos que visem à
produção de inferências válidas de um texto sobre emissores, a própria
mensagem ou audiência da mensagem (OLIVEIRA, 2008) e, ainda, como um
conjunto de técnicas de análise das comunicações (BARDIN, 1977).
Observa-se uma regularidade, para a AC, no que diz respeito ao caráter
descritivo analítico segundo procedimentos sistemáticos e objetivos de
descrever o conteúdo expresso nas mensagens. Para Bardin (1977, p. 42),
A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das
comunicações, visando obter por procedimentos objetivos e
sistemáticos de descrição de conteúdos das mensagens, indicadores
(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos
relativos às condições de produção/recepção destas mensagens.

A teoria pode ser abordada quantitativamente e qualitativamente. Ao se
abordar o aspecto quantitativo cabe ao pesquisador trabalhar com frequências,
ou seja, investigar com que frequência determinada característica se repete no
decorrer do texto; ao abordar o aspecto qualitativo está-se considerando “a
presença ou a ausência de uma dada característica de conteúdo ou conjunto
de características num determinado fragmento da mensagem” (MADS, 1993,
p.54)
A análise de conteúdo possibilita que diversos conteúdos sejam
acessados estando, eles, explícitos ou não, mas que estejam presentes em um
texto. Acessando-os há a possibilidade de se trabalhar com diversas temáticas
como, por exemplo, análise de representações sociais, análise da comunicação
cotidiana (verbal ou escrita), contexto político e suas implicaturas, etc. Berelson
(1952) estabeleceu quatro exigências fundamentais para se trabalhar com
análise de conteúdo: ser objetivo, ser sistemático, abordar apenas o conteúdo
manifesto e quantificar. Sendo assim, a AC pode ser utilizada por muitas áreas
do conhecimento, uma vez que, para a teoria, todo o texto é passível de ser
analisado.
Ao trabalhar-se com um texto em que marca a diferença teórica entre
conteúdo e sentido, a análise de conteúdo costuma ser realizada a partir do
método de dedução frequencial ou análise por categorias temáticas
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(PÊCHEUX, 1993, p.64). A dedução frequencial, está focada em um mesmo
signo linguístico (a palavra) visando enumerar sua ocorrência e frequência com
que se repete no texto, a fim de constatar sua existência ou a existência de
determinado material linguístico (PÊCHEUX, 1993, p.65), sem se preocupar
com que sentido determinado signo ou material linguístico está empregado no
texto, nem que mudanças de sentidos estão implicadas entre um texto e outro.
(PÊCHEUX, 1993, p.65).
Para Pêcheux (1993, p.65), “a análise por categorias temáticas visa
identificar uma série de significações que o codificador detecta por meio de
identificadores que lhe estão ligados”, entendendo que codificar ou caracterizar
um segmento:
[...] é “colocá-lo em uma das classes de equivalências definidas, a
partir das significações, [...] em função do julgamento do codificador
[...] o que exige qualidade psicológicas complementares com a fineza,
a sensibilidade, a flexibilidade por parte do codificador para apreender
o que importa.

A análise de categoria é o tipo de análise mais antiga e mais utilizada
nas pesquisas, uma vez que “funciona por operações de desmembramento do
texto em unidades, em categorias segundo reagrupamento analógicos”
(BARDIN, 1977, p.153). A autora explica que este tipo de análise pode ser
temático construindo-se categorias que surgirão conforme as temáticas
provindas do texto, classificando os elementos em categorias identificando
suas características similares permitindo que se agrupem.
Considerando a AC como um conjunto de técnicas de análise de
comunicações destaca-se, assim, a importância da semântica para o
desenvolvimento do método. Desta forma, a AC está relacionada a
determinados campos que permitem a utilização do método. Como vemos no
quadro elaborado por Franco (1986).
Quadro 1: Campo de métodos de análise de conteúdo.
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Domínio da
Linguística

Métodos
lógicos,
estéticos e
formais

Métodos lógico
semânticos

Métodos semânticos
e semânticos
estruturais

Hermenêutica

Fonte: Adaptado de Franco (1986).

Assim sendo, o método da análise de conteúdo tem como base duas
fronteiras: de um lado a fronteira da linguística tradicional e do outro o locus da
interpretação, do sentido das palavras – a hermenêutica. Segundo Campos
(2004):
Se o caminho escolhido voltasse para o caminho da linguística
tradicional, a análise do conteúdo abarcará os métodos lógicos
estéticos, onde se busca os aspectos formais típicos do autor ou
texto. Nesse território, o estudo dos efeitos de sentido, da retórica
(estilo formal), da língua e da palavra, invariavelmente evolui, na
linguística moderna, para a “análise do discurso”.

Entendemos, então, que a AC trabalha com o conteúdo do texto, sem
preocupar-se com sentidos e efeitos de sentidos imbricados pelo texto.
ANÁLISE DE CONTEÚDO NA PRÁTICA: INVESTIGAÇÕES SOBRE
VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL NO PNE
Até o momento, buscou-se conceituar e caracterizar o método da análise
de conteúdo. Sendo assim, entende-se que a AC pode ser também chamada
de “análise de texto”, uma vez que volta-se para o estudo da palavra, enquanto
materialidade

linguística

concreta,

elencando

categorias

para

sua

interpretação. Com isso, a AC aborda apenas o conteúdo do texto sem
relacioná-lo a sujeitos e interpretações, tenta compreender o que o sujeito
pensa através do conteúdo do texto. A linguagem na AC é transparente. O
analista na AC, codifica o texto para entender suas significações que são
manifestadas pelos indicadores que permeiam o texto.
Para exemplificar o método, analisaremos no PNE 2014/2024, como se
manifestam os conteúdos sobre a valorização profissional. Assim sendo, ao
abordarmos a metodologia da análise de conteúdo, estaremos analisando
quantitativamente a constância de palavras que contemplem a categoria
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valorização

profissional.

Cabe

ressaltar

que,

desta

categoria,

outras

subcategorias poderão surgirão.
No PNE-2014/2024 constam apenas quatro metas referentes à
valorização profissional que seguem expostas no quadro abaixo:
Quadro1: Metas 15, 16, 17 e 18 - Tratam da valorização dos profissionais do
magistério
Meta Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os
15
Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, política nacional de formação
dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os professores e as
professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida
em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam.

Meta Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da
16
educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos (as) os (as)
profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação,
considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.

Meta Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de
17
forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com
escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PNE.
Meta Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de carreira para os (as)
18
profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e,
para o plano de Carreira dos (as) profissionais da educação básica pública, tomar como
referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do
inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal.
Fonte: Adaptado de PNE 2014/2024.

Ao nos determos a análise do material sobre valorização dos
profissionais do magistério, encontramos apenas quatro metas que tratam da
valorização quanto ao aspecto da formação desses profissionais e, também,
quanto ao plano de carreira do profissional. A análise de conteúdo, nesse caso,
realizou-se pelo viés quantitativo evidenciando a frequência de palavras que se
adequaram as subcategorias que elencamos:
Quadro 2: Categorias e Subcategorias elencadas para análise de conteúdo do
material.
Categoria:
Valorização dos profissionais do Magistério
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Quanto à formação dos profissionais
magistério
(Subcategoria 1)
Formação específica de nível superior;
Formação de profissionais;
Formação de profissionais;
Formação inicial e continuada de profissionais;
Formação de profissionais;
Reforma curricular;
Renovação pedagógica;
Formação específica;
Oferta de cursos técnicos;
Formação continuada;
Bolsas de estudos;
Estudos de imersão;
Modelos de formação docente;
Pós-graduação;
Formação continuada;
Formação continuada;
Política nacional de formação de professores e
professoras da educação básica;
A valorização da cultura da investigação;
Gratuidade materiais didáticos e pedagógicos
suplementares;
Bolsas de estudo;
Formação dos professores;
Aprofundamento de estudos;

do

Quanto ao plano de carreira
profissionais do magistério
(Subcategoria 2)
Equiparar seu rendimento médio;
Valor do piso salarial nacional;
Acompanhamento da evolução salarial;
Planos de carreira;
Assistência financeira;
Piso salarial nacional profissional;
O piso salarial nacional profissional;
Licenças remuneradas;

Fonte: Elaborado pelos autores.

A AC nos mostra que, para o governo a formação do docente é o mais
importante para a valorização, ou seja, o investimento está direcionado ao
estudo anterior e posterior do docente na universidade, oferecendo-lhe
formação inicial e continuada, bolsas de estudos, aprofundamento em áreas
específicas, e modelos a serem seguidos, como comprova a meta 15 que tem
como uma de suas estratégias: “Desenvolver modelos de formação docente
para a educação profissional que valorizem a experiência prática, por meio da
oferta, nas redes federal e estaduais de educação profissional, de cursos
voltados à complementação e certificação didático-pedagógica de profissionais
experientes”. Assim, está-se valorizando o professor antigo e delineando o
novo professor, para seguir na mesma educação direcionada, entendo a
profissão como uma vocação e não como um trabalho bem remunerado como
outros de mesma formação. Nota-se, também, na meta 17, a seguinte
estratégia: “implementar, no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal
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dos

e dos municípios, planos de carreira para os(as) profissionais do magistério
Série 82 Legislação das redes públicas de educação básica, observados os
critérios estabelecidos na Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, com
implantação gradual do cumprimento da jornada de trabalho em um único
estabelecimento escolar; a valorização em plano de carreira, oportunizando
apenas o básico para o mero professor da escola básica. Cabe ressaltar, que
essas constatações se deram a partir da análise de conteúdo, das palavras
explícitas

frequentemente

nas

metas

analisadas

e

que

geraram

as

subcategorias de análise.
Propomos para este artigo analisar o enfoque dado pelo PNE à
valorização dos profissionais do magistério tendo como metodologia análise a
partir da AC.
Os discursos apresentados no PNE 2014/2024 sobre valorização dos
profissionais são sobre a formação e plano de carreira dos profissionais. Os
enunciados sobre valorização são apresentados no PNE 2014/2024 por meio
de quatro metas. Na primeira meta (meta 15), há enunciados referentes à
formação desses profissionais: “que todos os professores e as professoras da
educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em
curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam”. Outros
enunciados também evidenciam que melhorar a formação dos profissionais é
também valorizar seu trabalho: “formar, em nível de pós-graduação, 50%
(cinquenta por cento) dos professores da educação básica”; “garantir a todos
(as) os (as) profissionais da educação básica formação continuada em sua
área

de

atuação,

considerando

as

necessidades,

demandas

e

contextualizações dos sistemas de ensino”; “realizar, em regime de
colaboração, o planejamento estratégico para dimensionamento da demanda
por formação continuada” . Pelos discursos apresentados nota-se que ao
valorizar o profissional do magistério, está-se, também, sanando interesses
políticos do governo, ou seja, oferecendo formação ao profissional, estar-se-á,
também, melhorando a qualidade do ensino no Brasil e garantindo que os
profissionais aprimorem sua formação, uma vez que, ao oferecer aumento
1629

salarial, nem sempre isso garantirá que o professor invista na sua formação.
Percebe-se, também, que para o governo valorizar o profissional é, também,
promover a formação continuada e garantir cursos de pós-graduação. No
entanto, para os profissionais, parece que valorizar está muito além de
propiciar a formação dos mesmos. Na maioria dos casos, valorizar é oferecer
um salário digno para tal profissão, algo considerado desvalorizado no país na
atualidade.
Apenas um desses quatro artigos apresenta metas para valorização dos
profissionais equivalente ao plano de carreira. A meta diz respeito à atualização
do piso salarial nacional para profissionais da educação. Do ponto de vista
governamental, valorizar o profissional da educação é garantir o piso salarial
nacional, que é de direito do trabalhador. Para professor, valorizar o seu
trabalho, a sua profissão está muito além de oferecer formação continuada e
garantir o piso nacional, pois isso, é direito do profissional e dever do governo
federal. Valorizar, nesse caso, para o educador, está em oferecer uma
remuneração maior que o piso salarial, em reduzir carga horária de trabalho,
em melhorar qualidade dos ambientes onde se trabalha. Para muitos desses
profissionais, lhes oferecer o que é de direito, não significa estar valorizando
seus trabalhos, mas apenas cumprindo obrigações.
A valorização do trabalho do professor é também preocupar-se com sua
carreira e propiciar oportunidades para que o mesmo projete seu futuro tendo
perspectiva de trabalho e de vida. Além disso, faz-se necessário, que o
trabalho pedagógico realizado pelos professores, seja de alguma forma,
valorizado, reconhecido, uma vez que muitas práticas educativas executadas
na educação básica, que o governo as considera como boas, passam pelo
trabalho do professor, quando as executam. Valorizar essa prática, é também,
construir a autovalorização do profissional dando aula.
A meta 17, última meta referente à valorização do profissional do
magistério, diz respeito a valorização dos (as) profissionais das redes públicas
da Educação Básica, a fim de equiparar o rendimento dos (as) demais
profissionais com escolaridade equivalente, até o final do 6º ano da vigência do
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PNE 2014/2024. Tal meta, reflete o quão desvalorizada é a profissão do
professor. Este, que possui a mesma formação que muitos outros profissionais,
muitas vezes, têm seu processo de formação mais demorado e possui uma
remuneração abaixo do considerado ideal. Isso porque a educação brasileira
ainda está em processo para se tornar uma prioridade para o governo. Quanto
menos atraentes forem salários e carreira desta profissão, menor será a
procura de pessoal para formar-se na profissão. Para que ocorra a valorização
do profissional do magistério faz-se necessária uma visão do professor como
profissional da educação e não como aquele sujeito que exerce seu trabalho
por vocação, algo, silenciado nos discursos desses profissionais e que estão
assujeitados às políticas do governo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No estudo realizado, considerando a fundamentação teórica utilizada,
constata-se que a Análise de Conteúdo trabalha com o conteúdo do texto, a
palavra enquanto signo linguístico concreto, sem haver uma preocupação com
sentidos presentes no conteúdo analisado. Para a análise de conteúdo,
referentes as metas elaboradas pelo PNE 2014/2024, utilizamos o método
quantitativo de análise, no qual elencamos palavras com maior frequência
referentes à categoria valorização dos profissionais do magistério.
Ao analisarmos cada uma delas, pode-se evidenciar que: pelo PNE, o
governo almeja a valorização dos profissionais levando em consideração a
formação inicial e continuada dos professores, bem como melhoria do plano de
carreira, porém para os profissionais, parece que valorizar está muito além de
propiciar a formação dos mesmos; nota-se também, que a valorização exposta
pelo governo possui o interesse de sanar problemas políticos do governo, ou
seja, melhorando a qualidade do ensino no Brasil; percebe-se, também, que a
tentativa do governo em promover a formação continuada dos professores é
uma forma de valorização do profissional.
No entanto, para os profissionais, parece que valorizar está muito além
do que as metas apontam. Assim sendo, observou-se que, o governo, ao
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propor metas para valorização do profissional docente, desvaloriza seus planos
de carreiras e salários atuais, o que descaracteriza a ideia inicial do PNE, de
forma que ao se tentar elaborar soluções, acaba-se por criar estratégias que
desgastam ainda mais a imagem do profissional da educação.
Logo, a necessidade é que se olhe para o professor de maneira
diferenciada, preocupar-se com sua carreira é importante, no entanto é preciso
criar estratégias para que o mesmo projete seu futuro tendo perspectiva de
trabalho, de vida e saúde antes que seja tarde e não haja mais quem queira
ser professor.
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Eixo 3 – Formação de professores
RESUMO
Este trabalho foi produzido a partir dos estudos e ações de um projeto de pesquisa vinculado
ao Departamento de Educação Especial da Universidade Federal de Santa Maria. O grupo
participante do projeto tem realizado estudos e discussões sobre os temas: altas
habilidades/superdotação (AH/SD) e representações sociais. Desse modo, para este texto,
será apresentada uma problematização a respeito da necessidade de formação continuada de
professores, a fim de promover modificações nas representações sociais dos docentes em
relação à temática das AH/SD. Alguns autores fundamentaram o embasamento teórico da
pesquisa, a saber: Freitas e Pérez (2012), Arroyo (2011), Moscovici (2015), Romanowski
(2013), entre outros. A metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa, do tipo descritiva. A
pesquisa foi realizada em duas instituições da cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul e
contou com a participação de dezenove profissionais. Para a coleta de dados selecionou-se a
entrevista semiestruturada, que foi gravada, transcrita para, posteriormente, ser analisada de
forma descritiva. Desse modo, o projeto possibilitou a partir dos primeiros levantamentos
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realizados, o reconhecimento das representações sociais dos professores participantes sobre a
temática das AH/SD, além de complementar suas práticas inclusivas com o conhecimento
previamente citado. Com isso, acredita-se na importância que a formação continuada tem para
a qualificação destes profissionais em educação, para a possível indicação de comportamentos
de AH/SD em seus alunos, além de o reconhecimento destes sujeitos, assim como um
atendimento educacional adequado e o desenvolvimento safisfatório desses alunos com essas
características. Assim, salientamos que o projeto está em andamento no ano de 2017 para
continuidade de suas discussões e análises da pesquisa. Conclui-se que os projetos
acadêmicos podem influenciar positivamente nas escolas de forma a contribuir para o
enriquecimento curricular dos alunos com AH/SD como também no conhecimento dos
profissionais da educação acerca desta temática, colaborando com sua formação continuada.
Por fim, o desenvolvimento da pesquisa possibilitou contribuir com o sistema educacional
dentro das escolas, à medida que evidenciou a possibilidade de novas práticas pedagógicas
junto aos alunos com AH/SD e reflexões às formações continuadas dos professores, dandolhes a oportunidade de problematizar conhecimentos adquiridos academicamente.
Palavras-chave: Altas habilidades/superdotação. Representações sociais. Formação
continuada.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho é resultado de uma pesquisa realizada sob a
temática

da

formação

de

professores

junto

à

área

das

altas

habilidades/superdotação (AH/SD) e as representações sociais e a inclusão
educacional que perpassa por todo o trabalho educativo dos educadores no
contexto escolar e universitário.
Sendo assim, este texto tem como objetivo apresentar os principais
resultados de um projeto de pesquisa na área assim citada para que, a partir
disso, se possa realizar uma problematização a respeito da necessidade de
formação continuada a fim de promover modificações nas representações
sociais dos docentes, contribuindo com o processo de inclusão escolar dos
alunos com AH/SD.
Deste modo, este trabalho surge das experiências vivenciadas até então
pelos participantes e equipe executora do referido projeto de pesquisa no seu
trabalho com as instituições e professores participantes, além dos estudos
realizados até o momento. O enfoque será descritivo, visto que procurará
descrever aspectos que são considerados relevantes neste processo de
pesquisa.
Defende-se a relevância da pesquisa bem como deste texto, uma vez
que a educação especial abrange, a partir das orientações da Política Nacional
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de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008),
o Atendimento Educacional Especializado (AEE) ofertado de maneira
complementar e/ou suplementar aos alunos com deficiências, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Neste sentido,
oportuniza-se que os participantes, deste projeto, buscam subsídios e
conhecimentos acerca das especificidades e caracterização dos sujeitos com
AH/SD.
Para tanto, essa formação continuada para os profissionais em
educação, torna-se necessária, pois sem os conhecimentos derivados de
pesquisas, a prática educativa dos professores evidencia-se a partir do senso
comum que, por vezes, é permeado de muitos mitos e concepções
equivocadas sobre os temas desconhecidos ou não aprofundados.
Esses mitos que rodeiam as pessoas com AH/SD são inúmeros, como
exemplo, que as pessoas com AH/SD apresentam recursos intelectuais
privilegiados; apresentam rendimento nota dez em todas as disciplinas; provêm
de classes socioeconômicas privilegiadas; são considerados “gênios”, e são
(re)conhecidos como “nerd”, entre outros (PÉREZ, 2003; RECH e FREITAS,
2005; WINNER, 1998).
No que diz respeito aos mitos e crenças que cercam estas pessoas,
destacamos que
Um dos primeiros aspectos que devem ser aprofundados são os
fatores que têm alicerçado a carência e/ou precariedade de
atendimento, entre eles, os mitos e crenças populares, alguns
decorrentes de características próprias das PAHS 6, outros, de
preconceitos socioculturais e/ou ideológicos e até da própria
desinformação sobre as AH7. Eles são fortes empecilhos para a
formação de uma identidade própria das PAHs e contribuem para
uma representação negativa ou, pelo menos, distorcida destas
pessoas (PÉREZ 2003, p. 46).

Portanto essa desmitificação de concepções equivocadas e/ou crenças
sobre a pessoa com AH/SD só será possível se esses professores tiverem uma

6

PAHS: Pessoa com altas habilidades superdotação

7

AH: Altas Habilidades
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formação continuada na área, para que assim possam rever conceitos já
internalizados.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O processo de inclusão educacional está cada vez mais amplo, sendo
que todos os sujeitos possuem garantidos na legislação nacional o direito a
matrícula na escola comum. Neste sentido, as escolas têm trabalhado com um
público cada vez mais diverso no que abrange suas especificidades, sendo que
as práticas pedagógicas devem buscar a inclusão de todos nestes espaços.
Tendo em vista as discussões sobre o processo de inclusão educacional
e os alunos com AH/SD, entende-se que existem representações sociais
produzidas pelos professores que permeiam estas práticas e a forma de ver
estes estudantes. Acredita-se que conhecer as representações sociais destes
sujeitos a respeito do tema e os efeitos destas nas práticas educacionais, pode
contribuir para melhor desenvolver um trabalho significativo com estes
estudantes dentro destes espaços escolares.
Para discussão a respeito das representações sociais utilizou-se do
referencial de Serge Moscovici (2015), na qual as representações sociais são
um produto da interação e comunicação e tomam forma a partir do equilíbrio
específico dos processos de influência social. Moscovici define representação
social como:
[...] um sistema de valores, ideias e práticas, com uma dupla função:
primeiro, estabelecer uma ordem que possibilitará às pessoas
orientar-se em seu mundo material e social e controlá-lo; e, em
segundo lugar, possibilitar que a comunicação seja possível entre os
membros de uma comunidade, fornecendo-lhes um código para
nomear e classificar, sem ambiguidade, os vários aspectos de seu
mundo e da sua história individual e social (1976, xiii; in MOSCOVICI,
2015, p. 21)

Romanowski (2013) pesquisou em sua dissertação a respeito das
representações sociais presentes nas discursividades das professoras sobre as
AH/SD, e evidenciou que:
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Conhecer as representações sociais das professoras em relação às
pessoas com AH/SD é fundamental para as questões de identificação
a atendimento adequado a estas pessoas, pois estas representações
são sistemas de interpretação que regem a relação destes
professores com a sociedade e, consequentemente, com estes
estudantes. (2013, p. 43)

Assim, tendo em vista aos estudos das representações sociais sobre as
AH/SD possibilitará conhecer a forma como estes sujeitos estão sendo
descritos e narrados nas escolas e no processo de inclusão.
O conhecimento a respeito das AH/SD é algo que vem sendo debatido
há muito tempo, entretanto muitos são os educadores que ainda desconhecem
sobre a temática, não sabendo como identificar, atender e planejar para esses
alunos. Assim, se constituem os desafios para o devido reconhecimento e
atendimento desses sujeitos, isso inclui desde a formação dos professores da
sala regular até os da sala comum. Conforme sancionado na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, nos artigos 58, 59 e 60, “é
assegurada a formação de professores com especialização adequada para
atendimento especializado, bem como professores do ensino regular
capacitados para a ‘interação’ desses educandos nas classes comuns”
(BRASIL, 1996). Porém, os investimentos na área da educação, principalmente
na formação continuada, são escassos, o que torna a identificação e
acompanhamento desses alunos muito difícil.
Durante a formação inicial, os cursos de licenciaturas oferecem o
mínimo de carga horária para disciplinas que envolvam o público alvo da
educação especial – deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades/superdotação (BRASIL, 2008). Ou seja, todos os anos as
universidades formam profissionais, os quais, em alguns momentos, podem
sentir-se inseguros durante o exercício de sua profissão, tendo em vista a
diversidade de alunos que podem ser encontrados nos espaços escolares.
Nessa perspectiva, a partir da pesquisa apresentada neste texto,
procurou-se debater a respeito da importância da formação continuada dos
professores, com intuito de investigar as representações sociais destes a
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respeito dos estudantes com altas habilidades/superdotação e da inclusão
educacional, compreendendo os efeitos destas nas práticas inclusivas.
A seguir, será apresentada a metodologia utilizada ao longo da
pesquisa.
METODOLOGIA
A metodologia utilizada foi do tipo qualitativa, partindo de dados obtidos
a partir das observações e contato com os participantes da pesquisa. O
enfoque qualitativo, de acordo com Sampieri, Collado e Lucio (2013, p. 376):
[...] é selecionado quando buscamos compreender a perspectiva dos
participantes (indivíduos ou pequenos grupos pequenos de pessoas
que serão pesquisados) sobre os fenômenos que os rodeiam,
aprofundar em suas experiências, pontos de vista, opiniões e
significados, isto é, a forma como os participantes percebem
subjetivamente sua realidade.

Diante do exposto, como instrumentos para registro dos dados foi
utilizado o diário de campo, o qual foi registrado as ações dos participantes no
projeto, as impressões dos professores, aceitação e discussão dos temas
propostos, etc.
Neste contexto, o projeto de pesquisa no ano de 2016 teve suas
atividades contempladas em dois locais: Em uma escola Estadual do município
de Santa Maria e na Coordenadoria de Ações Educacionais (CAED), situada
na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). A CAED é um órgão da
universidade responsável por garantir a acessibilidade dos estudantes, públicoalvo da educação especial, bem como aqueles que apresentem dificuldades no
seu processo de aprendizagem.
Durante o referido ano, o projeto de pesquisa possibilitou o
desenvolvimento de diversas atividades sobre o tema das AH/SD. Buscou-se
também, suprir e complementar as necessidades sobre as inquietações e
representações dos sujeitos da pesquisa sobre a temática.
Após entrar em contato com essas duas instituições, foi apresentado o
projeto e suas fases.
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No mês de maio foi realizada a primeira visita na CAED, na ocasião foi
apresentado para as quatro participantes o referido projeto, após a
apresentação, obtivemos a assinatura/preenchimento Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE) e agendamento para realização da entrevista inicial.
As entrevistas ocorreram no mês de junho, nas salas de atendimento
localizadas no prédio sede da CAED, na UFSM. Cada sujeito de pesquisa foi
entrevistado por dois participantes da equipe executora do projeto. Todas as
entrevistas foram realizadas no turno da noite, em horário previamente
agendado.
A partir das entrevistas, iniciou-se o processo de transcrição. Foram
quatro entrevistas, que tiveram um tempo de duração entre 26 minutos e 42
segundos e 49 minutos e 23 segundos, obtendo uma média de 35 minutos e 33
segundos. Nesse tempo foram gravadas as perguntas e respostas.
Optou-se

nas

transcrições,

conservar

o

máximo

possível

das

informações considerando a riqueza de informações tais como, silêncios,
pausas, risos, o tom irônico, etc. Essas informações são dados importantes que
necessitavam

ser

obtidos

para

que

proporcionassem

respostas,

questionamentos e interlocuções imprescindíveis para a análise.
Com o andamento das transcrições, foram estruturados e planejados os
módulos de estudos os quais foram apresentados para esse grupo de
profissionais. Ainda no mês de junho, foi apresentado o cronograma de
atividades do projeto (formação continuada). Os encontros foram realizados
uma vez por semana, com carga horária diária de 1h30min. Os módulos
tiveram duração de dois encontros cada, com exceção do módulo três que teve
três encontros, a cada realização de módulo, duas a três pessoas da equipe
executora ficavam responsáveis pela organização de material, contudo todos
os membros da equipe auxiliavam neste processo.
Também no mês de junho, foi dado início ao grupo de discussão, esse
primeiro

módulo

teve

como

tema

os

“Mitos

sobre

as

altas

habilidades/superdotação”, e como aporte teórico foram utilizados referencias
como: Winner (1998); Rech e Freitas (2006); Pérez (2003), entre outros.
1639

O próximo módulo estudado foi intitulado: “Características das Altas
Habilidades/Superdotação”. No módulo mencionado foi utilizado como
subsídios teóricos os documentos do Ministério da Educação do ano de 2007.
E para tratarmos a respeito da pessoa adulta com AH/SD, utilizou-se como
referencial Freitas e Pérez (2012).
No início do mês de julho, foi realizado o encerramento dos módulos I e
II. O projeto não pode ser desenvolvido durante duas semanas pelo motivo de
recesso na universidade. Depois de conversar com as participantes do projeto
e verificar um horário alternativo para os encontros semanais, em agosto foram
retomados os módulos de estudos. No referido mês, foi realizada uma
conversa sobre os primeiros módulos já apresentados e na oportunidade foi
discutido o novo cronograma de encontros.
No final do mês de setembro e início do mês de outubro, foi discutido o
módulo III esse, teve como tema o “Processo de Identificação dos estudantes
com Altas Habilidades/Superdotação”, este módulo, foi discutido e apresentado
com embasamentos nos estudos de Freeman (1998); Freitas e Pérez (2012);
Guimarães (2007); Alencar, (2007) e Virgolim (2007).
Dando continuidade ao projeto, no mês de outubro, tivemos o módulo IV
“Proposta de atendimento ao estudante com altas habilidades/superdotação”
foi apresentado, tendo como aporte teórico em Renzulli (2004).
Por fim, este módulo V, foi pensado e apresentado somente para o setor
de apoio da UFSM, ele foi realizado no mês de outubro, e intitulou-se:
“Sistematização das discussões e elaboração de um recurso para a UFSM:
Construção, pelo grupo, de um recurso para indicação dos alunos no ensino
superior”. As participantes discutiram e elaboraram um instrumento para utilizar
na identificação dos alunos com AH/SD da instituição.
O encerramento dos módulos de discussão na CAED foi realizado no
mês de novembro, na oportunidade foi aplicado o questionário final do projeto
com duas participantes. Os outros dois questionários foram agendados com as
participantes e realizados no mesmo mês.
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Já na Escola pública da rede estadual do município de Santa Maria, o
projeto foi iniciado no mês de maio, sendo apresentado para vinte e três
professores que atuavam nos anos finais do ensino fundamental. Dentre estes
profissionais quinze aceitaram participar da pesquisa e realizaram a assinatura
do TCLE. Após a assinatura do termo a escola entrou em período de greve, o
que ocasionou na interrupção do projeto por alguns meses. Passado esse
período de paralizações, a equipe executora do projeto entrou em contato com
a coordenadora da escola para o agendamento das entrevistas.
Realizamos as entrevistas no final do mês de agosto, na oportunidade
deste retorno conseguimos entrevistar nove participantes. Com os demais
participantes foi agendado um horário alternativo para que esta acontecesse.
Foram quinze entrevistas, destas, tivemos apenas quatorze gravações em
áudios, uma das participantes não se sentiu a vontade para gravar, assim a
equipe executora realizava a entrevista e, ao mesmo tempo, transcrevia as
respostas da participante.
As entrevistas realizadas nesta escola tiveram um tempo de duração
entre 15 minutos e 49 segundos a 42 minutos e 14 segundos, obtendo uma
média de 24 minutos e 38 segundos. Nesse tempo foram gravadas as
perguntas e respostas.
Após essas gravações, iniciou-se o processo de transcrição, sendo
preservado o máximo de detalhes das participantes. Enquanto as transcrições
eram realizadas, foi organizado o cronograma de atividades e iniciou-se a
apresentação dos quatro módulos de discussão (formação continuada). Esses
módulos ocorreram da mesma forma como os realizados na CAED, porém
algumas modificações precisaram ser realizadas, pois o público de estudantes
que a escola atende possui uma faixa etária diferente do público universitário,
local que a CAED promove suas atividades.
Conforme acordado anteriormente com a escola o projeto se
desenvolveu quinzenalmente, no período das reuniões pedagógicas, de forma
que os encontros foram realizados todas as quartas-feiras das 16 horas às
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17h30min, totalizando o período de 1h30min para apresentação dos módulos e
discussões.
As atividades na escola aconteceram durante o período do final do mês
de agosto, com início das entrevistas, até o final do mês de novembro com
encerramento e aplicação do questionário e avaliação do projeto.
Após o encerramento das etapas acimas descritas, foi iniciada a análise
dos dados obtidos por meio das entrevistas realizadas junto as quatro
profissionais da CAED e dos quinze professores atuantes na escola da rede
pública estadual.
Para este texto, optou-se por apresentar, brevemente, a análise das
entrevistas das profissionais participantes da pesquisa desenvolvida na CAED.
É importante ressaltar que a identidade das participantes foi preservada sendo
substituída por pseudônimos: Senhorita Einstein; Senhorita Holmes; Senhorita
Edwards e Senhorita Nash.
A partir da análise chegou-se a categoria “inclusão educacional”, e após
a leitura e conhecimento do material a referida categoria foi subdividida em
duas subcategorias: concepção de inclusão educacional e inclusão educacional
do aluno com AH/SD.
A primeira subcategoria identificada foi a “concepção de inclusão
educacional”. Nela as participantes reconheceram que a inclusão deve ser
compreendida como um processo e articulada com toda a comunidade escolar.
Segundo as entrevistadas:
“[...] quando a gente fala inclusão educacional quer dizer que né,
como professores a gente tem que pensar nas possibilidades de
desenvolvimento desse sujeito [...]” (Relato da Senhorita Einstein).
“Para mim a inclusão educacional ela passa, pelo aluno, pelo
professor, com toda a certeza pela a instituição também sabe, porque
a gente não pode pensar na inclusão, só como uma boa vontade
sabe, a inclusão precisa ter sim frente atitudinal precisa, porque são
relações [...]” (Relato da Senhorita Holmes).

A partir dos dois fragmentos apresentados, para as colaboradoras, a
inclusão educacional ultrapassa a garantia de matrícula, atentando para a
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importância do desenvolvimento de estratégias pedagógicas que contribuam
para uma efetiva aprendizagem e desenvolvimento destes alunos.
Quanto à categoria de práticas pedagógicas inclusivas no atendimento
desses alunos, as participantes destacaram a necessidade de conhecer o
aluno com AH/SD e trabalhar de forma a despertar o seu interesse. Diante
disso, ressaltam a importância da busca de materiais e estudos que atendam
às

dificuldades

e

as

potencialidades

deste

público,

respeitando

as

individualidades de cada um
“[...] eu acho que significativo tem que ser alguma coisa que motive,
coisas do interesse assim como para qualquer outra criança, né, se tu
não for pelo lado do interesse da criança tu não vai conseguir motivar
ela para aprender, então penso que seria isso... As áreas... As coisas
do interesse do aluno”. (Senhorita Eduard)
“Eu acho que envolver toda a escola também seria muito bom pra
uma prática pedagógica né, de querendo tá sempre assim querendo
aproveitar, fazer com que o aluno aproveite isso né, por exemplo,
ah![...]” (Senhorita Einstein)

Pode-se perceber, de acordo com as falas acima, que as participantes
compreendem a importância da realização de práticas articuladas para o
atendimento dos estudantes com AH/SD. Quando solicitadas a falar sobre a
atuação para a inclusão desses sujeitos com AH/SD, as participantes relataram
na maioria das falas que não possuíram experiências com esse público. Ainda
destacaram que há uma falta de conhecimento teórico mais específico assim
como

experiência

prática

para

trabalhar

e

desenvolver

metodologias

diferenciadas que atendam as necessidades desses alunos.
Assim, com as análises realizadas, percebeu-se que as representações
sociais sobre o tema das AH/SD foram produzidas a partir destas experiências
anteriores dos sujeitos em seus contextos sociais, educacionais, familiares, e
que, enquanto profissionais, ainda não possuíam um aprofundamento teórico
fundamentado sobre o assunto que o respaldasse no desenvolvimento de suas
ações educacionais junto aos seus alunos com AH/SD.
Neste sentido, a teoria das representações sociais é, de acordo com os
estudos de Moscovici (2015), produto da interação e comunicação, e
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configuram-se a partir do equilíbrio dos processos de influencia social. O
referido autor retoma os estudos de representações coletivas de Durkheim,
assim como outros estudos, o que leva a uma renovação do conceito. As
representações sociais são definidas como:
[...] um sistema de valores, ideias e práticas, com uma dupla função:
primeiro, estabelecer uma ordem que possibilitará às pessoas
orientar-se em seu mundo material e social e controlá-lo; e, em
segundo lugar, possibilitar que a comunicação seja possível entre os
membros de uma comunidade, fornecendo-lhes um código para
nomear e classificar, sem ambiguidade, os vários aspectos de seu
mundo e da sua história individual e social (1976, xiii; in MOSCOVICI,
2015, p. 21).

Desse modo, compreender este conceito contribui para que se possa ser
realizado este estudo sob o tema das AH/SD. Assim, acredita-se na
importância do conhecimento das representações sociais dos professores
sobre as AH/SD, para que assim pudessem ser pensadas estratégias de
formação e qualificação do processo educacional para inserção e inclusão
desses alunos no contexto escolar.
Deste modo, entre os resultados até aqui alcançados, que podem ser
apresentados e concretizados a partir das falas acima das participantes,
observou-se a importância que a formação continuada tem para a qualificação
dos profissionais da educação para o seu conhecimento sobre o tema das
AH/SD, visto que este é um tema de abordagem restrita na maioria dos cursos
de

licenciaturas.

Além

disso, esta formação

contribui para

que

as

representações ora construídas pudessem ser revistas, afastando-se de mitos
e/ou ideias equivocadas sobre o tema, o que possibilita uma ação docente
mais reflexiva e dirigida para o reconhecimento e atendimento destes alunos
com AH/SD, sejam estes crianças, jovens ou adultos.
Ainda mais, evidenciamos que o referido projeto de pesquisa
“Representações

sociais

sobre

os

estudantes

com

altas

habilidades/superdotação e a inclusão educacional: o olhar dos professores”
apresentado

neste

texto

buscou

a

difusão

e

democratização

dos
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conhecimentos e representações previamente evidenciadas nos sujeitos da
pesquisa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conhecer as representações sociais dos docentes e ofertar um grupo de
estudos que propicie uma formação continuada aos mesmos, com foco nos
estudos a respeito do tema das AH/SD, foi uma das preocupações do projeto
de pesquisa citado, com o qual tem-se alcançado resultados importantes para
a continuidade dos estudos.
Entende-se que o tema das AH/SD está envolvido por uma série de
representações sociais, sendo que os professores também são sujeitos que,
em suas funções educacionais, acabam produzindo estes sujeitos. Desse
modo, este trabalho procurou apresentar algumas reflexões que vem sendo
realizadas, demonstrando a necessidade de que, a partir da investigação das
representações sociais dos professores sobre as AH/SD, se possa realizar uma
formação, a fim de que estes alunos sejam percebidos de maneira mais
evidente no contexto escolar.
Além isso, a partir da problemática apresentada, percebe-se que muitas
ideias equivocadas podem estar contribuindo para a invisibilidade destes
sujeitos na escola, sendo que o debate a respeito do tema pode possibilitar
mudanças na forma de ver e descrever estes sujeitos.
Portanto, é preciso investir na formação continuada dos profissionais da
Educação, para assim garantir-lhes uma formação adequada e ampliada que
possibilite uma ação pedagógica eficaz e também que possa superar os medos
e mitos que muitos possuem em relação à inclusão.
Assim, podemos dizer que através do estudo das representações sociais
conseguimos identificar, conhecer, construir e até transformar as ideologias, os
mitos, as opiniões, as práticas de alguns profissionais participantes da
pesquisa. Desse modo, podemos dizer que as representações estão inseridas,
também, no processo de busca para solução de problemas.
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Acredita-se que a temática proposta por este projeto possibilitou a
reflexão sobre a relevância do trabalho coletivo desenvolvido dentro das
escolas, para uma formação e atuação docente significativa. Assim, percebe-se
que o estreitamento entre as escolas e a universidade pode, e muito, contribuir
com a transformação da atual realidade educacional.
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A FORMAÇÃO MATEMÁTICA DO PROFESSOR DE ANOS INICIAIS:
REFLETINDO ACERCA DOS CURSOS DE LICENCIATURA EM
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Eixo 3 – Formação de Professores
RESUMO
Este artigo apresenta o resultado de investigação de cunho qualitativo-exploratória, na qual
utilizamos como fonte primária a análise currículos de cursos de Pedagogia ofertados por
intuições de Educação Superior do estado do Rio Grande do Sul a fim de analisar a inserção
de disciplinas relacionadas à Educação Matemática. Os achados nos mostraram que na
maioria dos currículos o foco é a didática da matemática e não na revisão ou estruturação de
conteúdos e conceitos relacionados a matemática. Pressupõe-se que os estudantes de
Pedagogia saibam tais conteúdos e que estes tenham sidos adquiridos na sua formação no
Ensino Fundamental, pregressa a sua entrada na Educação Superior, fato este que não parece
se confirmar. Acreditamos que os problemas relacionados à aprendizagem de Matemática têm
sua origem nos Anos Iniciais, no qual os estudantes deveriam aprender toda a base do
conhecimento matemático, desde o conceito de número até noções de geometria e estatística
básica. Esta idiossincrasia gerada pela expectativa de que os ingresso no curso já saibam
matemática e necessitem apenas aprender as questões didáticas a ela associada acaba
repassando a responsabilidade para esta formação ao estudante de Pedagogia e não para seu
curso. Ou seja, a lacuna na formação do Pedagogo pode levar à insegurança e a não afeição à
Matemática, podendo este sentimento ser repassado para seus estudantes. Na sequência a
partir destes resultados estamos indo a campo buscar dados com professores formadores de
professores, estudantes de Pedagogia e professores que atuam nos anos iniciais buscar mais
informação utilizando questionários online para poder dimensionar qual a dimensão e impacto
desta brecha e como isto está sendo tratado ou poderá ser mitigado na formação dos
professores.
Palavras-chave: Educação Matemática. Formação Docente. Licenciatura em Pedagogia.

INTRODUÇÃO
O ensino da Matemática é, ainda, um grande desafio para os
educadores e, desse modo, pesquisas na área tem se mostrado importantes e
relevantes.
Discutir, pensar e refletir sobre o ensino de Matemática, se faz
relevante porque os resultados das avaliações nacionais e
internacionais acerca da qualidade do ensino básico no Brasil têm
dado destaque aos baixos índices obtidos referentes à aprendizagem
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da Matemática. E para justificar a desqualificação do ensinoaprendizagem, a formação docente tem sido apontada como um dos
principais fatores de tais resultados. (LIMA; CARVALHO, 2012, p. 89).

Além de apresentar uma certa complexidade nos seus conteúdos, a
maioria dos estudantes não consegue compreender a importância da sua
aprendizagem, falta a motivação por parte dos estudantes e, na maioria das
vezes, também dos professores. Os docentes, em geral, justificam o estudo de
determinado conteúdo em virtude do conteúdo matemático subsequente,
esquecendo que a aprendizagem Matemática garante inúmeras contribuições
para o desenvolvimento do sujeito (CAVALCANTE, 2002).
Concomitante a isso, temos presente a ideia de que a Matemática é uma
ciência muito nobre e perfeita, acessível apenas a uma pequena parcela da
população com mentes privilegiadas, pois nem todos têm condições de possuir
os conhecimentos matemáticos. (CARVALHO, 1994). Contudo, como afirmava
o físico Richard Feynman, a Matemática é uma descoberta humana, logo ela
não pode ser algo tão complexo que os seres humanos sejam incapazes de
compreender. (ROBBINS, 2015).
Considerando que a Matemática ensinada nos Anos Iniciais alicerça
todo o desenvolvimento do pensamento matemático necessário aos anos
subsequentes e que, em geral, os conteúdos matemáticos relacionam-se entre
si, sendo que a compreensão de um conteúdo está diretamente relacionada
com o entendimento do conteúdo anterior, a Matemática ensinada nos Anos
Iniciais é de extrema importância. Contudo, os professores que ensinam
Matemática nos Anos Iniciais, em geral, pedagogos, não recebem formação
adequada. (CAZORLA; SANTANA, 2005).
Um estudo realizado por Gatti e Nunes (2009) acerca dos cursos de
formação de professores, dentre eles, o curso de Licenciatura em Pedagogia,
aponta que:
Dentre as universidades públicas analisadas, nenhuma destina
disciplina para os conteúdos substantivos de cada área, nem mesmo
para Língua Portuguesa e Matemática. Tais conteúdos permanecem
implícitos nas disciplinas relativas às metodologias de ensino, ou na
concepção de que eles são de domínio dos estudantes dos cursos de
formação. Algumas poucas ementas desta categoria identificam o
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tratamento dispensado ao conteúdo específico a serem ensinados
nas escolas de ensino fundamental. (p. 33).
As instituições privadas apresentam, em sua maioria, alguma
disciplina associada à Língua Portuguesa dissociada das
metodologias de ensino. Quanto aos conteúdos de Matemática, eles
são estudados de modo especifico em apenas 18% dos cursos
analisados. (p. 35).

Os cursos de licenciatura em Pedagogia não contemplam os conteúdos
a serem ensinados por uma falsa crença de que estes conteúdos são do
conhecimento deste futuro professor, mas não há garantias de que isso seja
verdade, e a prática tem mostrado que, de fato, o conhecimento que estes
professores possuem não é o suficiente.
Nessa perspectiva, os cursos de licenciatura em Pedagogia não
assumem a responsabilidade por preparar este professor e atribui essa
responsabilidade

à

formação

básica

desse

sujeito.

Desse

modo,

a

aprendizagem que este indivíduo teve na sua formação básica será o subsídio
do mesmo ao lecionar.
Diniz (2012) destaca que é pequena a preocupação com o ensino de
Matemática nos cursos de formação dos professores de Anos Iniciais e afirma
que está realidade se dá porque se acredita que, por se tratar de conceitos e
conteúdos tidos como simples e já estudados por todos em algum momento da
sua vida escolar, todos podem ensiná-lo. Todavia, os estudantes dos cursos de
Pedagogia apresentam dificuldades ao ensinar Matemática nos Anos Iniciais.
“Seja por sua formação no programa tradicional de Matemática ter privilegiado
o cálculo e suplantado o raciocínio ou pela ênfase dada nos cursos de
formação desses profissionais acerca das técnicas de ensinar em detrimento
dos conteúdos a serem ensinados [...]”. (DINIZ, 2012, p. 16).
A defasagem no ensino e o desgosto que grande parte dos professores
de Anos Iniciais possuem em relação à Matemática acaba por refletir, enquanto
professores, nos estudantes. Segundo Lima e Carvalho (2012, p. 95):
As concepções apropriadas pelos professores ao longo da sua
formação influenciam profundamente seu trabalho educativo, de
modo que cada professor constrói seu ideário pedagógico de maneira
idiossincrática a partir de pressupostos teóricos; de sua experiência
enquanto estudante; e, ainda, de sua reflexão sobre a prática. Esta
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construção, portanto, tem fortes implicações no modo como ele
entende e pratica o ensino.

Em um estudo realizado por Mandarino (2004), detectou-se que a
Matemática era a disciplina preferida por estudantes de 1ª série, atualmente 1º
Ano, enquanto sua preferência caía gradualmente até ser a menos votada
como disciplina preferida por estudantes de 4ª série (atual 5º Ano). Ou seja, o
desgosto pela Matemática não é algo natural do ser humano, mas é algo
construído na sua vivência escolar. São nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental que grande parte dos estudantes acabam por criar a Matofobia,
termo cunhado por Papert (1985), que pode ser considerado como “[...] medo
da Matemática, que muitas vezes tem a intensidade de uma fobia”. (PAPERT,
1985, p. 60).
Se as pessoas acreditam muito firmemente que não podem entender
Matemática, quase certamente conseguirão abster-se de tentar
executar qualquer coisa que reconheçam como Matemática. a
consequência de tal auto-sabotagem é o insucesso pessoal, e cada
fracasso reforça a convicção original. E tais convicções podem ser
ainda mais insidiosas quando assumidas não só por indivíduos, mas
por toda a nossa cultura. (PAPERT, 1985, p. 63).

Essa questão acerca das fragilidades dos cursos de formação de
professores de Anos Iniciais nos faz questionar se os cursos de Licenciatura
em Pedagogia possuem uma carga horária suficiente para o preparo destes
futuros professores ou se a carga horária mínima exigida pelas Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCN) não contempla todos os requisitos necessários
para esta profissão. De acordo com as DCN, a carga horária mínima para um
curso de Licenciatura em Pedagogia é de 3.200 horas, sendo que a carga
horária mínima para um curso de Medicina é de 7.200 horas. É perceptível o
quão fragilizada está a formação dos nossos professores, e o reflexo disso
vemos nas escolas, onde os professores não dão conta de todas as suas
atribuições, porque a formação inicial não lhes fornece tais subsídios.
Além do aumento da carga horária nos cursos de formação de
professores, aqui tratando especificamente dos cursos de Licenciatura em
Pedagogia, é preciso formar professores críticos e preparados para as
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situações diversas que encontram em sala de aula. Os cursos de formação
inicial ainda estão preparando professores para trabalhar com estudantes que
não existem, idealizando sujeitos que aprendem de uma forma utópica,
estudantes que tenham determinados pré-requisitos, que tenham interesse em
aprender e mais diversos outros fatores que não se confirmam em sala de aula.
É preciso que os cursos de Licenciatura em Pedagogia formem professores
que saibam enfrentar os desafios escolares e que cumpram o seu papel com
excelência, pois somente desta forma poderemos trazer alguma mudança
significativa para a educação.
Um caminho possível para superar essa dificuldade, comum aos jovens
professores, é apresentada por Nóvoa (2011). O autor traz como exemplo a
formação inicial dos médicos através de um relato feito por Lee Shulman
(2005) após acompanhar a rotina diária de estudantes e professores médicos
num hospital escolar, onde ocorre um estudo de caso para cada paciente. Em
cada caso, era elaborado um relatório sobre o paciente, uma análise da
situação, uma reflexão feita em conjunto, um diagnóstico e uma terapia
(NÓVOA, 2011). Nessa proposta, os futuros médicos podem refletir sobre cada
ação e debater com médicos experientes como proceder, quais as melhores
alternativas em cada caso, trocando ideias e ganhando experiência a partir de
situações reais.
Do mesmo modo como os médicos precisam dessa formação baseada
em reflexão e debate, também os professores precisam de práticas voltadas
para esse contexto, pois, assim como os médicos, lidam com vidas, e um erro
causado por um professor pode afetar a vida de inúmeros estudantes. O
professor possui um potencial transformador na vida de seus educandos, e é
preciso ter consciência disso e, assim, buscar uma formação de excelência,
que possa responder às demandas da sociedade atual. Aqui reaparece a
função da universidade, pois ainda precisa formar pessoas com condições de
exercer seu trabalho com qualidade após formados. O que se espera é que, ao
final de seu processo formativo, o sujeito tenha condições de ingressar nos
espaços escolares com competência. Isso só será possível se a universidade,
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em especial os cursos de formação de professores, estiverem abertos à
mudança em seus currículos.
Visto que existe pluralidade de currículos e interpretações diversas do
que seja esta formação específica para o ensino de Matemática, nos
questionamos: Como os currículos do curso de Licenciatura em Pedagogia tem
contemplado à Educação Matemática?
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A educação Matemática (EM) nada mais é do que uma “área de
conhecimento das ciências sociais ou humanas, que estuda o ensino e a
aprendizagem da Matemática”. (FIORENTINI; LORENZATO, 2006, p. 5). A EM
“caracteriza-se como uma práxis que envolve o domínio do conteúdo específico
(a Matemática) e o domínio de ideias e processos pedagógico relativos à
transmissão/assimilação e/ou à apropriação/construção do saber matemático
escolar”. (FIORENTINI; LORENZATO, 2006, p. 5, grifos dos autores).
Dentro da perspectiva da EM, torna-se cada vez mais necessário
superar a ideia de que a Matemática é uma ciência muito complexa e que o
seu conhecimento está condicionado apenas a uma “elite cognitiva”. É preciso
compreender que todos podem aprender Matemática, mas talvez nem todos
possam aprendê-la da forma como ela vem sendo ensinada. Quando olhamos
por esta perspectiva, tiramos o foco do estudante, como o inapto a aprender, e
passamos para o professor, que não deve aceitar o fracasso dos estudantes
como algo comum, mas sim buscar novas metodologias para tornar acessível a
todos o conhecimento matemático.
É ao professor que corresponde a missão de tornar esta disciplina
prazerosa, criativa e útil, de modo a despertar o interesse dos estudantes e
garantir a participação dos mesmos nos processos de ensino e de
aprendizagem, proporcionando, assim, um ensino eficiente e de qualidade.
(BORBA; BICUDO, 2004).
Sempre houve muita dificuldade para se ensinar Matemática. Apesar
disso todos reconhecem a importância e a necessidade da
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Matemática para se entender o mundo e nele viver. Como o elemento
mais importante para se trabalhar Matemática é o professor de
Matemática, e como este não está sendo bem preparado para
desempenhar bem suas funções, as dificuldades neste processo têm
aumentado muito. (ONUCHIC; ALLEVATO, 2004, p. 213).

Desse modo, para que a educação Matemática seja, de fato, uma
realidade no ensino da Matemática, é preciso que o professor seja melhor
preparado, para que ele possa relacionar os conteúdos estudados de modo
que faça sentido para os estudantes e que os processos de ensino e
aprendizagem estejam ancorados no contexto do sujeito, é imprescindível que
as experiências, os conhecimentos e toda a história de vida desse indivíduo
sejam o pano de fundo destes processos.
Compreendemos a docência na mesma perspectiva de Tardif e Lessard
(2012) como sendo um trabalho humano como qualquer outro e, desse modo,
requer formação específica, competências e rigor. Segundo Tardif e Lessard
(2012, p. 49), “[...] ensinar é agir na classe e na escola em função da
aprendizagem e da socialização dos alunos, atuando sobre sua capacidade de
aprender, para educá-los e instruí-los com a ajuda de programas, métodos,
livros, exercícios, normas, etc”. Por mais que a docência e o ensinar possam
ser vistos como triviais, na prática não o são, e, desse modo, se faz necessário
repensarmos a formação do professor, especialmente a formação do
Pedagogo, que é o responsável pelos primeiros cinco anos da formação básica
dos estudantes.
Em virtude das especificidades próprias do ensinar, entendemos o
professor como um ser em constante aprendizado que, segundo Freire e Shor
(1987, p. 18), “[...] precisa ser um aprendiz ativo e cético na sala de aula, que
convida os estudantes a serem curiosos e críticos... e criativos”. Desse modo, a
formação inicial do professor é apenas uma etapa da construção do seu
conhecimento, pois, de acordo com Freire (1996, p. 23) “[...] não há docência
sem discência”, docência esta que precisa ser dinâmica e constante.
Muitas são as influências que o docente sofre ao longo da sua trajetória,
e todas elas constituem os saberes docentes que, segundo Tardif (2002, p. 36),
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podem ser definidos como “um saber plural, formado pelo amálmaga, mais ou
menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de saberes
disciplinares, curriculares e experienciais”.
Tardif (2002) classifica esses saberes como sendo: os saberes da
formação profissional (das ciências da educação e da ideologia pedagógica),
que são os saberes oriundos da formação inicial, seja ela a escola normal ou o
curso de graduação; os saberes disciplinares, que emergem da tradição
cultural e dos grupos sociais produtores de saber; os saberes curriculares, que
correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos de programas
escolares que os professores devem aprender a aplicar; e os saberes
experienciais, baseados no trabalho cotidiano do docente e no conhecimento
do seu meio.
Dentre os saberes destacados por Tardif, este trabalho baseia-se nos
saberes da formação profissional que o autor define como sendo:
O conjunto de saberes transmitidos pelas instituições de formação de
professores [...]. Nesta perspectiva, esses conhecimentos se
transformam em saberes destinados à formação científica ou erudita
dos professores, e, caso sejam incorporados à prática docente, esta
pode transformar-se em prática científica, em tecnologia da
aprendizagem, por exemplo. No plano institucional, a articulação
entre essas ciências e a prática docente se estabelece,
concretamente, através da formação inicial ou continuada dos
professores. (TARDIF, 2002, p. 36).

Esta articulação entre as ciências humanas e a educação com a prática
docente se dá na formação específica deste professor, seja ela inicial ou
continuada. Como formação inicial, entendemos o curso de Licenciatura em
Pedagogia, que é o foco desta análise, embora compreendamos que a
formação inicial do professor que atua nos Anos Iniciais possa se dar no curso
Normal. Como formação continuada, entendemos todos os recursos utilizados
após a formação inicial de modo a contribuir para a formação profissional do
professor.
Compreendemos a formação inicial, conforme Bauman e Bicudo (2010,
p. 182), “[...] como nuclear para o desempenho dessa profissão, entendida
1655

como articuladora de interesses subjetivos, intersubjetivos e histórico-sociais
na consecução do processo de ensino e de aprendizagem”. Sendo esta etapa
da formação docente elementar, se faz necessário que esta seja repensada e
reestruturada, de modo a fornecer os subsídios mínimos que o docente precisa
para atuar de forma eficaz. Para tanto, defendemos as medidas propostas por
Nóvoa (2011, p. 18), especialmente “[...] a necessidade de os professores
terem lugar predominante na formação dos colegas”.
A formação inicial precisa dar alguns subsídios para que este professor
possa ser um “bom professor” (Nóvoa, 2011, p. 48). Embora definir um bom
professor seja uma tarefa difícil e bastante subjetiva, adotamos algumas
competências destacadas por Nóvoa, como o conhecimento, a cultura
profissional, o tato pedagógico, o trabalho em equipe e o compromisso social.
Ressaltamos o conhecimento, pois “o trabalho do professor consiste na
construção de práticas docentes que conduzam os alunos à aprendizagem”.
(NÓVOA, 2011, p. 48). Concordamos com Libâneo (2006) no que se refere a
impossibilidade de formar bons professores sem o domínio dos conteúdos
específicos. Entendemos a necessidade da formação didática deste professor,
que também é essencial, todavia a fundamentação teórica e o conhecimento
dos conteúdos que serão lecionados é de extrema importância. De acordo com
Gatti (2012, p. 460) “o curso de graduação em Pedagogia deveria propiciar a
instrumentação pedagógica específica para a docência, mas também favorecer
a necessária formação teórica do pedagogo”.
A

compreensão

desta

pluralidade

dos saberes

docentes e

a

necessidade de uma formação específica da área do conhecimento é
corroborada pelas ideias de Pimenta (2005, p. 71) ao afirmar que
Nos processos de formação de professores, é preciso considerar a
importância dos saberes das áreas de conhecimento (ninguém ensina
o que não sabe), dos saberes pedagógicos (pois o ensinar é uma
prática educativa que tem diferentes e diversas direções de sentido
na formação do humano), dos saberes didáticos (que tratam da
articulação da teoria da educação e da teoria de ensino para ensinar
nas situações contextualizadas), dos saberes da experiência do
sujeito professor (que dizem do modo como nos apropriamos do ser
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professor em nossa vida). Esses saberes se dirigem às situações de
ensinar e com elas dialogam, revendo-se, redirecionando-se,
ampliando-se e criando. (Grifos do autor).

Entretanto, devido a pequena carga horária dos cursos de Licenciatura,
torna-se difícil que, destes cursos, surjam aquilo que chamamos de bons
professores. De acordo com Libâneo (2006, p. 861)
É difícil crer que um curso com 3.200 horas possa formar professores
para três funções que têm, cada uma, sua especificidade: a docência,
a gestão, a pesquisa, ou formar, ao mesmo tempo, bons professores
e bons especialistas, com tantas responsabilidades profissionais a
esperar tanto do professor como do especialista. Insistir nisso
significa implantar um currículo inchado, fragmentado, aligeirado,
levando ao empobrecimento da formação profissional. Para se atingir
qualidade da formação, ou se forma bem um professor ou se forma
bem um especialista, devendo prever-se, portanto, dois percursos
curriculares articulados entre si, porém distintos.

A formação fragmentada e aligeirada do professor faz com que este não
seja nem um bom professor, nem um bom especialista, e isso reflete na
valorização deste profissional. Por mais que existam inúmeros fatores que
influenciam a atual desvalorização do professor, nenhuma delas possui maior
importância e significado do que a má formação desse sujeito. Concordamos
com Aranha (2006, p. 43) quando afirma que “a revalorização da profissão
docente deve começar pelos cuidados com a formação do professor. Tornar os
cursos de pedagogia momentos efetivos de reflexão sobre a educação é
condição para a superação da atividade meramente burocrática em que
mergulham muitos desses cursos”.
Nesse sentido, a formação inicial possui um espaço significativo dentro
da profissão docente, pois é a partir dela que o professor irá construir seus
saberes profissionais e sua identidade quanto professor, e, a partir de uma
formação

inicial

significativa

e

reformulada,

poderemos

buscar

uma

revalorização do docente.
METODOLOGIA
Entendemos, assim como Borba e Araújo (2010), que, para quem está
acostumado a utilizar quantidades, é um grande desafio fazer pesquisa
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qualitativa. Todavia, ao tratarmos da Educação Matemática e dependendo das
perguntas de pesquisa que adotamos, a abordagem qualitativa torna-se mais
apropriada, pois ela “[...] nos fornece informações mais descritivas, que primam
pelo significado dado às ações” (BORBA; ARAÚJO, 2010, p. 24).
Compreendemos a pesquisa qualitativa conforme a caracterização feita
por Bogdan e Biklen (1994), como sendo uma pesquisa descritiva na qual o
investigador é o instrumento principal, e estes interessam-se mais pelo
processo do que pelos resultados e tendem a analisar os dados da pesquisa de
modo indutivo, primando pelo significado, que assume importância vital nesta
abordagem.
Tendo em vista o papel do professor dentro da pesquisa, ela se sustenta
como pesquisa qualitativa, na qual o investigador é visto como o principal
instrumento da pesquisa, na medida em que ele interage com os dados
coletados e com todo o ambiente a ser estudado, preocupando-se mais com o
processo do que com o produto (LÜDKE; ANDRÉ, 1986; VILELA, 2003).
A pesquisa busca compreender todas as variáveis que influenciam a
formação matemática do pedagogo e o seu ensino na Matemática,
compreendendo que não há nenhuma equação que possa atender as nossas
especificidades, pois, quando estamos tratando de investigação educacional,
estamos trabalhando com a subjetividade, desta forma não podemos pensar
neste tipo de pesquisa sem considerar o sujeito, e esta não pode ser expressa
em números (DEVECHI; TREVISAN, 2010; SILVA; MENEZES, 2001).
Quanto aos objetivos, a pesquisa é exploratória, apoiada em Estudo de
Caso, tendo em vista a sua contribuição inigualável para a compreensão de
fenômenos individuais e singulares, como o processo de ensino-aprendizagem
(YIN, 2001). A pesquisa qualifica-se como exploratória, pois permite ao
investigador “[...] aumentar sua experiência em torno de um determinado
problema”. (TRIVIÑOS, 1987, p. 109). Esta etapa da pesquisa será marcada
pela análise das ementas dos componentes curriculares que contemplam a
Matemática nos cursos de Licenciatura em Pedagogia das Instituições de
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Ensino Superior (IES) do estado do Rio Grande do Sul, bem como pelo
aprofundamento da literatura correlata. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986).
Buscando saber como tem se dado a formação inicial dos cursos de
Licenciatura em Pedagogia, realizou-se um levantamento no banco de dados
do MEC das IES do estado do Rio Grande do Sul que ofertam este curso, de
modo a verificar se estão sendo ofertadas disciplinas que contemplem a
Matemática. Dentre as 46 IES informadas no site do MEC, investigamos 42,
pois uma IES oferta apenas o curso de Pedagogia Empresarial, outra IES
oferta apenas o curso na modalidade EAD e outras duas não foram localizadas
pelo site, e-mail e telefone informados no naco de dados do MEC.
Dentre as IES investigadas, todas ofertam disciplinas relacionadas à
Matemática, sendo que destas aproximadamente 22% das apresentam uma
disciplina que contempla a Matemática no seu currículo, 50% ofertam duas
destas disciplinas, 26% das IES contemplam a Educação Matemática em três
componentes curriculares, e uma IES, que corresponde a aproximadamente
2%, apresenta cinco disciplinas.
Este resultado preliminar foi bastante favorável, contudo não é o
suficiente para concluirmos de que modo estas disciplinas são ministradas e se
contemplam os conteúdos matemáticos ou apenas metodologias do ensino da
Matemática. No que tange aos nomes dos componentes curriculares ofertados
nas IES estudadas, 35% contêm a palavra Metodologia ou palavras afins.
Todavia, os nomes dos componentes curriculares transmitem-nos informações
muito superficiais.
Na busca de uma maior compreensão de como a Matemática vem
sendo abordada nos cursos de Licenciatura em Pedagogia, fizemos a análise
das ementas, objetivos, conteúdos programáticos e bibliografia destas
disciplinas. Após busca nos sites e contato feito por e-mail, em três ocasiões
distintas, com a coordenação do curso de cada IES, obtivemos os dados de
64,3%, contudo apenas 30,1% das IES atendiam aos nossos critérios, sendo
que os resultados apresentados se baseiam nestas instituições.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Um grande achado desta pesquisa foi a constatação de que todos os
cursos investigados apresentam, no mínimo, uma disciplina a que contemple a
Matemática, mesmo que o enfoque possa ser apenas metodológico. Este
enfoque não é o que defendemos quando falamos de formação matemática,
mas ainda assim a presença da metodologia da Matemática pode trazer
benefícios para o ensino de Matemática nos Anos Iniciais.
A partir da análise das ementas das disciplinas quem contemplam a
Matemática nos cursos de Licenciatura em Pedagogia foi possível constatar
que apenas 30,8% das IES preocupam-se com os conteúdos matemáticos
(parcialmente ou integralmente), sendo que nas demais o enfoque das
disciplinas matemáticas caracteriza-se por metodologias e didática. Em 23%
das IES investigadas os conteúdos matemáticos sequer são citados, enquanto
em 46,2% os conteúdos são abordados por meio das metodologias.
Desse modo, os cursos de Licenciatura em Pedagogia têm atendido
prioritariamente a metodologia matemática, fazendo com que os conteúdos
ensinados por estes docentes estejam embasados na sua formação enquanto
aluno da educação básica, ensino esse que, de forma geral, foi fragmentado e,
como consequência, a sua prática docente se dará de forma ainda mais
fragmentada, a não ser que este docente busque uma formação complementar
para o ensino de Matemática.
Por meio desta investigação inicial podemos compreender algumas
variáveis que influenciam no fracasso escolar na disciplina de Matemática, pois
a base do conhecimento matemático é trabalhado por professores que
estudaram tais conceitos, na sua maioria, apenas enquanto estudante dos
Anos Iniciais.
Como trabalhos futuros fica a necessidade de uma investigação mais
aprofundada sobre como essas disciplinas de formação matemática vem sendo
ministradas e quais os reais impactos destas na formação docente. Será que
estas disciplinas têm preparado os docentes para ministrarem aulas de
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Matemática? Caso não venham sendo o suficiente, quais estratégias podem
ser utilizadas na formação continuada deste professor? Entendemos que esta
pesquisa é apenas o início da busca pela compreensão da formação
matemática do professor de Anos Iniciais e, partindo desses achados,
podemos seguir frente a novas investigações.
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RESUMO
Esta investigação caracteriza-se pelo caráter bibliográfico, traz o resultado do levantamento de
dissertações e teses publicadas no banco de dissertações e teses do Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia/IBICT, entre os anos de 2006 a 2016, sobre os
descritores: Educação Física e Pedagogia; Currículo e Formação Docente nos Anos Iniciais; e
Políticas Públicas de Formação de Professores, pertinentes ao nosso projeto de dissertação de
Mestrado do PPGEdu – da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões –
URI Campus de Frederico Westphalen. O objetivo da pesquisa foi elaborar o estado do
conhecimento em relação às palavras-chave destacadas e refletir sobre os paradigmas da
ciência e sua relação com a pesquisa em educação, bem como identificar as interações sujeito
- conhecimento e o estado da arte na pesquisa em educação. Igualmente, este trabalho busca
identificar alguns aspectos relevantes já pesquisados nesta linha de estudo e que dimensões
vêm sendo destacadas e privilegiadas em diferentes localidades. Com relação ao método
utilizado, filtramos os temas geradores pelo assunto, separando dissertações e teses, dessa
forma, encontramos considerável número de trabalhos acerca de todos os descritores. Esse
estudo possibilitou aprofundar o quem vem sendo estudado referente a esse tema, mapear e
discutir sobre as produções acadêmicas e possibilitando mais clareza na escolha e opção do
tema a ser pesquisado na dissertação do mestrado. Ao mesmo tempo, contribuiu no sentido de
perceber como a Educação Física nos Anos Iniciais vem sendo pesquisada em todo o Brasil, e
quais os enfoques e objetivos das pesquisas realizadas.
Palavras-chave: Educação Física. Políticas Públicas. Formação de Professores.

INTRODUÇÃO
Este trabalho faz parte da pesquisa desenvolvida Programa de
Mestrado em Educação da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e
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das Missões - URI - Campus de Frederico Westphalen. O qual teve por objetivo
refletir sobre os paradigmas da ciência e sua relação com a pesquisa em
educação, bem como identificar as interações sujeito - conhecimento e o
estado da arte na pesquisa em educação.
Para que pudéssemos melhor compreender a área de estudo e o tema
que nos propusemos estudar, fomos em busca de conhecer como e quais são
as áreas mais abordadas em pesquisas referentes à Educação Física e sua
inserção nos Anos Iniciais.
Nessa perspectiva, a partir de nosso projeto de pesquisa para o
Programa Stricto Sensu – Mestrado em Educação, selecionamos três
descritores: educação física e pedagogia, currículo e formação docente nos
anos iniciais e

políticas

públicas de

formação

de

professores,

por

estabelecerem uma relação direta com o tema de investigação.
Buscamos mapear, identificar e classificar Dissertações de Mestrado
(DM) e Teses de Doutorado (TD) de universidades brasileiras de natureza
pública e privada, coletadas na biblioteca digital do Instituto Brasileiro de
Informação

em

Ciência

e

Tecnologia/IBICT

(http://bdtd.ibict.br/busca)

correspondentes ao período de 2006 a 2016.
Identificamos 322 trabalhos, sendo 225 DM e 97 TD, os quais tiveram,
conforme o título, seus resumos lidos e analisados. A partir desse material,
realizamos o mapeamento, identificação, classificação e análise das pesquisas,
com objetivo de esboçar o estado do conhecimento acerca dos descritores:
educação física e pedagogia, currículo e formação docente nos anos iniciais e
políticas públicas de formação de professores. Também buscamos identificar
alguns aspectos relevantes já pesquisados nesta linha de estudo e que
dimensões vêm sendo destacadas e privilegiadas em diferentes épocas e
localidades.
Dividimos o trabalho em duas partes: 1º: panorama geral e coleta de
dados; e 2º: análise quantitativa dos descritores e sobre o conteúdo de alguns
trabalhos encontrados.
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PANORAMA GERAL E COLETA DE DADOS
Para a coleta de dados acessamos o acervo da Biblioteca Digital
Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), no endereço eletrônico
http://bdtd.ibict.br/busca. Selecionamos os descritores educação física e
pedagogia, currículo e formação docente nos anos iniciais e políticas públicas
de formação de professores (esta entre aspas), temas geradores de nosso
projeto de dissertação de Mestrado. Aplicamos filtros a cada tema gerador, a
saber: digitação da palavra-chave no campo assunto; seleção de período: 2006
a 2016; identificação de país: Brasil; triagem do idioma: português; apuração de
grau: primeiro, buscamos somente dissertações e, posteriormente, teses. As
DM e TD consideradas pertinentes a nossa investigação de mestrado, foram
salvas em pasta virtual própria, para posterior consulta. Totalizaram quatro
trabalhos científicos.
Na busca de uma visão geral, mas minuciosa sobre cada descritor,
estruturamos três itens de identificação das produções científicas coletadas,
sendo eles: visão geral por tema gerador; visão por tema gerador; e visão por
tema gerador e região.
ANÁLISE DOS DESCRITORES
O estado do conhecimento é uma análise dos trabalhos produzidos em
uma área pré estabelecida que possibilita reconhecer e apontar o
conhecimento produzido na área de interesse, contribuindo para sua linha
pesquisa. Ao iniciarmos a análise dos dados, apresentamos alguns gráficos
que nos ajudarão a compreender o texto.
IDENTIFICAÇÃO GERAL DAS PRODUÇÕES POR TEMA GERADOR
A figura 01 fornece uma visão geral do estado do conhecimento
incluindo os três descritores, Educação Física e Pedagogia; currículo e
formação docente nos anos iniciais; e políticas públicas de formação de
professores; na qual buscamos mostrar o total, em porcentagem, de cada
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palavra-chave tendo por referência a totalidade de DM e TD investigadas. Em
azul, está o descritor Educação Física e Pedagogia, em verde, currículo e
formação docente nos anos iniciais e em laranja, políticas públicas de formação
de professores.

Figura 2: VISÃO GERAL - TODOS OS ESCRITORES

Estado do conhecimento
10%
17%

73%

Educação física e
pedagogia
Currículo
e
formação
docente nos anos iniciais
Políticas públicas de
formação de professores

Fonte: Gráfico elaborado pelos autores.

Observamos na figura 01, o grande predomínio do descritor Educação
Física e Pedagogia, com 234 produções, representando 73% dos trabalhos. O
descritor currículo e formação docente nos anos iniciais, totalizou 55 trabalhos,
representando 17% das produções. Para políticas públicas de formação de
professores, o IBICT disponibilizou 33 trabalhos, representando apenas 10%
do total das produções.
No que se refere ao descritor Educação Física e Pedagogia, avaliamos
que o destaque é devido a amplitude das palavras, abrangendo áreas mais
diversificadas. Justifica-se também o percentual de apenas 10% de políticas
públicas de formação de professores, por ter sido o único descritor pesquisado
na forma entre aspas (“...”), reduzindo significativamente de 1.552 para 33
produções. Este procedimento foi adotado em virtude de sintetizar os trabalhos,
especificando os de maior relação com o tema de interesse da dissertação.
IDENTIFICAÇÃO, POR TEMA GERADOR, DE DM E TD
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A figura 02 representa a pesquisa da palavra-chave Educação Física e
Pedagogia, destacando as DM na cor azul e as TD na cor vermelha.

FIGURA 02: IDENTIFICAÇÃO DOS TRABALHOS ENCONTRADOS SOBRE
EDUCAÇÃO FÍSICA E PEDAGOGIA

Fonte: gráfico elaborado pelos autores.

Conforme apresentado, o descritor Educação Física e Pedagogia foram
identificados 234 trabalhos, sendo 171 (73%) dissertações de mestrado e 63
(27%)

teses

de

mestrado.

Observamos

também,

uma

superioridade

significativa de trabalhos de mestrado em relação aos de doutorado.
Para a identificação das palavras-chave currículo e formação docente
nos anos iniciais, a figura 03 representa as respectivas porcentagens de DM
(em azul) e de TD (em vermelho).

FIGURA 03: IDENTIFICAÇÃO DOS TRABALHOS ENCONTRADOS SOBRE
CURRÍCULO E FORMAÇÃO DOCENTE NOS ANOS INICIAIS
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Fonte: gráfico elaborado pelos autores.

Como

mostra

figura

03,

foram

acessadas

35

dissertações,

representando 63% do total de produções e 20 teses, o que corresponde a
37% dos trabalhos encontrados. Concluímos que as palavras-chave formação
docente nos anos iniciais também foram alvo de estudo em maior proporção
nos programas de Mestrado do que nas especializações de Doutorado.
Para o descritor políticas públicas de formação de professores, a figura
05 representa os percentuais de DM e TD encontradas no período.
Salientamos que para esta palavra chave, o processo de busca foi realizado
com o descritor entre aspas (“...”).
FIGURA 04: IDENTIFICAÇÃO DOS TRABALHOS ENCONTRADOS SOBRE
POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
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Fonte: gráfico elaborado pelos autores.

Foram encontrados 1.552 registros de trabalhos com o referido descritor,
porém, ao ser realizada a busca com o descritor entre aspas, o número reduziu
para apenas 33, sendo 19 DM (57%) e 14 TD (43%). Conclui-se que dentre os
quatro descritores analisados, todos apresentaram maior número de DM em
relação a TD, porém este último, políticas públicas de formação de professores,
foi o que apresentou a menor diferença entre os dois níveis de pesquisa.
IDENTIFICAÇÃO, POR TEMA GERADOR, POR REGIÃO, DE DM E TD
SEPARADAMENTE
A figura 05 mostra a identificação das DM com a palavra-chave
Educação Física e Pedagogia por região de sua respectiva universidade. A
região Sudeste está representada pela cor azul; a região Sul pela cor vermelha;
a região Centro-oeste aparece em verde; a região Nordeste aparece em roxo; e
a Norte em amarelo.
FIGURA 05: IDENTIFICAÇÃO DOS TRABALHOS ENCONTRADOS SOBRE
EDUCAÇÃO FÍSICA E PEDAGOGIA

Dissertações sobre "Educação Física e
Pedagogia"
Sudeste

Sul

Centro-oeste
8%
11%

19,5%

Nordeste

Norte

0,5%

61%

Fonte: gráfico elaborado pelos autores.

Como apresenta a figura 05, para a palavra-chave Educação Física e
Pedagogia encontrou-se um total de 171 DM. Na região Norte, foi encontrado
somente uma dissertação (0,5%); 14 na região Nordeste (8%); 19 na região
Centro-Oeste (11%); 33 na região Sul (19,5%) e 104 pertencem à região
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Sudeste (61%). Concluímos que este descritor foi tema de maior interesse em
DM na região Sudeste e de menor interesse na região Norte.
A figura 06 mostra a identificação das TD com a palavra-chave
Educação Física e Pedagogia por região de sua respectiva universidade. A
região Sudeste está representada pela cor azul; a região Sul pela cor vermelha;
a região Centro-oeste aparece em verde; e a região Nordeste aparece em roxo.
FIGURA 06: IDENTIFICAÇÃO DOS TRABALHOS ENCONTRADOS SOBRE
EDUCAÇÃO FÍSICA E PEDAGOGIA

Fonte: gráfico elaborado pelos autores.

Percebe-se novamente que para o descritor Educação Física e
Pedagogia, a região Sudeste estabelece um predomínio, pois das 63 TD
encontradas, 36 pertencem a região, representando (57%) dos trabalhos. A
região Norte novamente não apresentou nenhum estudo relacionado ao
descritor. Em seguida, aparece a região Sul, com 16 trabalhos, ou seja (25%).
A região Nordeste apresenta 6 trabalhos, (10%), a Centro-Oeste com 5
trabalhos, (8%), e a região Norte não apresentou estudos.
A figura 07 mostra a identificação das DM com a palavra-chave currículo
e formação docente nos anos iniciais por região de sua respectiva
universidade. A região Sudeste está representada pela cor azul; a região Sul
pela cor vermelha; a região Centro-oeste aparece em verde; e a região
Nordeste aparece em roxo.
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FIGURA 07: IDENTIFICAÇÃO DOS TRABALHOS ENCONTRADOS SOBRE
CURRÍCULO E FORMAÇÃO DOCENTE NOS ANOS INICIAIS

Fonte: gráfico elaborado pelos autores.

Para a palavra-chave currículo e formação docente nos anos iniciais,
representado na figura 07, constatamos 35 dissertações, sendo distribuídas
pelas regiões da seguinte forma: Sudeste, 15 trabalhos (43%), Sul, 5 trabalhos
(14%), Centro-Oeste, 8 (23%), Nordeste, 7 (20%).

A região Sul foi a que

apresentou menor número de trabalhos, com exceção da região Norte que não
apresentou nenhum registro.
A figura 08 mostra a identificação das TD com a palavra-chave currículo
e formação docente nos anos iniciais, por região de sua respectiva
universidade. A região Sudeste está representada pela cor azul; a região Sul
pela cor vermelha; a região Centro-Oeste aparece em verde; a região Nordeste
aparece em roxo; e a região Norte em amarelo.
FIGURA 08: IDENTIFICAÇÃO DOS TRABALHOS ENCONTRADOS SOBRE
CURRÍCULO E FORMAÇÃO DOCENTE NOS ANOS INICIAIS
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Fonte: gráfico elaborado pelos autores.

Para a palavra-chave currículo e formação docente nos anos iniciais,
representado na figura 08, constatamos 20 teses, sendo distribuídas pelas
regiões da seguinte forma: Sudeste, 12 trabalhos (60%), Sul, 2 trabalhos
(10%), Centro-Oeste, 3 (15%), Nordeste, 2 (10%) e região Norte, uma tese
(5%).

A região Sul foi a que apresentou menor número de trabalho, com

exceção da região Norte que não teve apresentou nenhum registro.
A figura 09 mostra a identificação das DM com a palavra-chave, políticas
públicas de formação de professores, por região de sua respectiva
universidade. A região Sudeste está representada pela cor azul; a região Sul
pela cor vermelha; a região Centro-oeste aparece em verde; e a região
Nordeste aparece em roxo.
FIGURA 09: IDENTIFICAÇÃO DOS TRABALHOS ENCONTRADOS SOBRE
POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
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Dissertações sobre "Políticas Públicas de
Formação de Professores"
Sudeste

Sul

Centro-oeste

Nordeste

16%

21%

53%

10%

Fonte: gráfico elaborado pelos autores.

Para o descritor políticas públicas de formação de professores, foram
encontradas 19 dissertações de mestrado, sendo 10 (53%) da região Sudeste,
2 (10%) da região Sul, 4 (21%) da região Centro-Oeste, 3 (16%) do Nordeste e
novamente nenhuma DM na região Norte. Observa-se a superioridade
novamente da região Sudeste, assim como a região Sul apresenta menores
números em relação ao Centro-Oeste e Nordeste.
A figura 10 mostra a identificação das TD com a palavra-chave políticas
públicas de formação de professores, por região de sua respectiva
universidade. A região Sudeste está representada pela cor azul; a região Sul
pela cor vermelha; a região Centro-oeste aparece em verde; e a região
Nordeste aparece em roxo.
FIGURA 10: IDENTIFICAÇÃO DOS TRABALHOS ENCONTRADOS SOBRE
POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
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Fonte: gráfico elaborado pelos autores.

Para o descritor políticas públicas de formação de professores,
representados pela figura 10, foram pesquisadas 14 teses de doutorado,
dessas: 7 (50%) de universidades da região Sudeste, 5 (36%) do Sul e 2 (14%)
da região Centro-Oeste. Percebe-se que a metade das TD foram realizadas na
região Sudeste e que nas regiões Norte e Nordeste, não teve nenhum trabalho
no período em questão.
CONTEÚDOS DE ALGUNS TRABALHOS ENCONTRADOS
Identificamos seis trabalhos relevantes para nosso projeto e após
primeira leitura, selecionamos os mais significativos, ou seja, mais próximos de
nosso tema de investigação. Dessa forma, foram analisadas três Dissertações
de Mestrado e uma Tese de Doutorado.
Os quatro trabalhos selecionados representam os três descritores;
Educação física e pedagogia; Currículo e formação docente nos anos iniciais; e
Políticas públicas de formação de professores, sendo um trabalho de cada
descritor.
Um dos trabalhos selecionados, faz referência a Educação física e anos
iniciais, datado de 2008, da Universidade Metodista de São Paulo, estabelece
relação entre educação física, pedagogia e cursos de magistério, mostrando
quem deve/pode ministrar aulas de educação física nas séries iniciais do
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ensino fundamental, além de fazer uma análise dos currículos de pedagogia e
educação física e as diretrizes que norteiam os cursos.
Conforme sua dissertação, Santos esclarece que,
[...]nos três casos os professores estão habilitados para ministrar
aulas de educação física para os anos iniciais do ensino fundamental,
porém é evidente que os especialistas têm uma formação mais
específica para a atuação na área, o que não significa dizer que ela
seja suficiente, nem mesmo dizer que é nula a formação dos outros
dois profissionais (os polivalentes). (SANTOS, 2008, p10).

Nas Diretrizes do curso de pedagogia, encontramos uma fundamental
em nossa discussão. O Ar.t 5º, diz o seguinte: “O egresso do curso de
Pedagogia deverá estar apto a: VI- ensinar Língua Portuguesa, Matemática,
Ciências, História, Geografia, Artes, Educação Física, de forma interdisciplinar
e adequada às diferentes fases do desenvolvimento humano;”
As Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em
Educação Física, conforme resolução nº 7, de 31 de março de 2004 e do artigo
9º, do § 2º, alínea “c”, da Lei 9.131, de 25 de novembro de 1995 e com base no
parecer CNE/CES 58/2004, de 18 de fevereiro de 2004, em cujo artigo 1º se lê:
A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais
para o curso de graduação em Educação Física, em nível superior de
graduação plena, assim como estabelece orientações específicas
para a licenciatura plena em Educação Física, nos termos definidos
nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de
Professores da Educação Básica.

E o Art. 4º, § 2º se lê:
O Professor da Educação Básica, licenciatura plena em Educação
Física, deverá estar qualificado para a docência deste componente
curricular na educação básica, tendo como referência a legislação
própria do Conselho Nacional de Educação, bem como as
orientações específicas para esta formação tratadas nesta
Resolução.

Conforme as três citações anteriores, podemos observar que tanto o
pedagogo, quanto o educador físico estão amparados legalmente para
ministrar aulas de educação física para os anos iniciais do ensino fundamental,
visto que os anos inicias compõem a educação básica.
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O segundo trabalho selecionado, faz referência ao descritor educação
física e pedagogia”, da Universidade Federal da Bahia, defendido em 2014 por
Cristiane Guimarães de Lacerda. O referido estudo faz uma delimitação dos
conhecimentos necessários para a formação de professores de Educação
Física para tratar a cultura corporal na Educação Infantil na perspectiva da
formação ampliada. Considera o Projeto Político Pedagógico do Curso de
Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal da Bahia, e os
programas de ensino das disciplinas Prática de Ensino da Educação Física.
Na compreensão de Lacerda,
[...] para o ensino dos conteúdos da cultura corporal, o professor
precisa ter domínio dos conteúdos e métodos para que obtenha êxito
no processo educativo intencional. No âmbito da Educação Infantil na
perspectiva da formação humana, o professor de Educação Física
precisa dominar alguns conhecimentos, dentre eles o trato com o
conhecimento sobre o desenvolvimento e aprendizagem das
crianças, que envolve o conhecimento sobre como contribuir para o
desenvolvimento das funções psicológicas superiores e quais as
capacidades e possibilidades na Educação Infantil. Além de conhecer
e sistematizar os conteúdos clássicos da Educação Física que as
crianças precisam dominar para o pleno desenvolvimento de tais
funções, contribuindo assim para o desenvolvimento da humanidade
em cada indivíduo singular (Lacerda, 2014, p 86).

Para o descritor currículo e formação docente nos anos iniciais, o
trabalho mais relevante encontrado foi uma Tese de Doutorado da USP –
Universidade de São Paulo, publicada em 2015 pela autora Sueli Fanizzi. O
referido estudo, teve a intenção de investigar de que modo a Secretaria
Municipal de Educação de São Paulo (SME-SP) concebe e implementa as
políticas públicas de formação continuada de professores, com a meta de
melhorar a aprendizagem dos alunos e, assim, elevar os índices de
desempenho das avaliações externas. Foram analisados documentos oficiais,
que revelaram uma concepção de professor como um profissional de formação
inicial deficitária, que necessita de orientações detalhadas sobre como ministrar
suas aulas. Segundo a autora, a formação continuada de professores é
fragmentada e descontínua e não é tida como foco das políticas públicas, uma
vez que ela é definida como uma ação condicionada a outros projetos
principais. (FANIZZI, 2015).
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O trabalho selecionado com o descritor políticas públicas de formação
de professores foi uma Dissertação de Mestrado da UFRGS – Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, datado de 2014, do autor Leandro Oliveira
Rocha. O trabalho tematiza a política pública e problematiza a formação de
professores no trabalho docente do professor iniciante de Educação Física da
Educação Básica de Lajeado. Para Rocha, a política pública de formação de
professores vigente é composta por programas político-governamentais, em
comum, buscam melhorar o ensino na Educação Básica por meio do incentivo
à formação de professores.
Segundo Rocha,
Ao retornar a reflexão das influencias da política pública de formação
de professores, entendo que ela, de fato, fomenta a expansão do
ensino superior e a democratização do acesso e induz alterações do
ensino na IES. Porém, em resposta ao problema de investigação,
afirmo que a política pública de formação de professores vigente não
tem contribuído de forma efetiva para melhorar o ensino da Educação
Física na Educação Básica nas escolas pesquisadas, o que me
permite dizer que ela não tem sido concretizada no trabalho docente
dos professores iniciantes de educação Física de Lajeado. (Rocha,
2014, p185).

Nesse sentido, percebe-se a necessidade da constante formação e
busca de conhecimentos por parte dos professores durante toda vida docente,
isso deve também partir do poder público, dos governantes, investir em
educação em todos as esferas, tanto na formação continuada, em condições
físicas de trabalho e em salários que motivem as boas práticas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo nos levou a concluir, provisoriamente, no contexto escolar a
importância da Educação Física nos anos iniciais do ensino fundamental que
consiste conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais em proporcionar aos
alunos nos primeiros anos escolares, a oportunidade de desenvolver
habilidades corporais e de participar de atividades culturais, como jogos,
esportes, lutas, ginásticas e danças, com a finalidade de lazer e expressão de
emoções (Brasil, 2007).
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Nesse sentido, como existem as diferentes formações que habilitam a
atuação na educação física nos anos iniciais e percebendo a realidade escolar
que muitas vezes priva a criança de um profissional capacitado para trabalhar
com essa disciplina é que ressalta-se a necessidade de constante estudo e
investimento em formação continuada, para que independente da formação
inicial recebida, o professor possa sempre buscar a complementação dos
estudos.
Esse trabalho “estado do conhecimento” sobre o tema Educação Física
nos Anos Iniciais possibilitou aprofundar o quem vem sendo estudado referente
a esse tema, mapear e discutir sobre as produções acadêmicas e
possibilitando mais clareza na escolha e opção do tema a ser pesquisado na
dissertação do mestrado. Ao mesmo tempo, contribuiu no sentido de perceber
como a Educação Física nos Anos Iniciais vem sendo pesquisada em todo o
Brasil, e quais os enfoques e objetivos das pesquisas realizadas.
Esse estudo exigiu considerável tempo, empenho e a elaboração de
estratégias que facilitassem a contagem e análise das 225 dissertações e 97
teses. Acredita-se, nesse sentido, contribuir para fomentar o interesse, o
debate e a pesquisa em torno das questões ligadas à educação, como
educação física nos anos iniciais, pedagogia, formação e políticas públicas, e
para o uso desses conhecimentos para melhorar a qualidade e as condições
de ensino no Brasil.
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ESTADO DE CONHECIMENTO E INTERNACIONALIZAÇÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR: UM LEVANTAMENTO DOS TRABALHOS QUE
ABORDAM A TEMÁTICA DA INTERNACIONALIZAÇÃO EM CASA
Caroline Baranzeli1
Marília Costa Morosini2
Eixo 4 – Internacionalização da Educação Superior
RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo apresentar o levantamento parcial do Estado de
Conhecimento que está sendo produzido a partir da temática de Internacionalização da
Educação Superior, com ênfase na perpectiva de Internacionalização em Casa – IaC. A
Internacionalização em Casa é uma tendência na organização e estudos sobre o tema da
Internacionalização, sua principal característica é não focar apenas na mobilidade dos atores
universitários, objetivando a promoção de aprendizagens mais ricas para os estudantes locais,
a construção de redes colaborativas para docentes (com membros internos e externos), uma
consciência social e aprendizagem intercultural para os membros da comunidade no entorno
da instituição. Para esta análise se utilizou dos referenciais teóricos Knight (2003 e 2007),
Morosini (2015) e Gonçalves (2009) no que diz respeito à temática de Internacionalização e o
referencial de Morosini e Nascimento (2017) para o levantamento do corpus da análise.
Acredita-se que a metodologia de Estado de Conhecimento é uma potente ferramenta para o
levantamento e análise da produção científica de uma área de conhecimento em um
determinado período, refletindo novas tendências no campo da pesquisa e auxiliando o
pesquisador a construir e qualificar seu aporte teórico nos trabalhos científicos.O corpus de
análise deste trabalho foi construído a partir das teses e dissertações presentes na Biblioteca
Digital Brasileira de Teses e Dissertações do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e
Tecnologia (BDTD/IBICT). A pesquisa em questão está em andamento, todavia alguns
resultados já podem ser apresentados: 1) há uma maior produção de dissertações, em relação
a teses, sobre a referida temática; 2) Existe uma concentração desta produção no eixo sulsudeste; 3) Este campo de pequisa não pertece apenas a uma área. A administração produz
muitas pesquisas nesta área, demonstrando assim que os estudos sobre Internacionalização
da Educação Superior não são uma exclusividade do campo de pesquisa da Educação.
Palavras-chave: Estado de Conhecimento, Internacionalização em Casa, Educação Superior

INTRODUÇÃO
A Universidade é uma instituição orgânica, ativa e social que expressa a
realidade concreta de um terminado período histórico e intervêm diretamente
nos contextos em que está inserida. Subrinho (2013) afirma que, apesar de sua
longa herança e memória que remonta à Idade Média, essa instituição passou
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por diversas transformações que redesenharam seu papel dentro das
sociedades pós-modernas.
Segundo Morosini (2014), a Educação Superior enfrenta um momento
singular em sua história, com novas demandas sendo impostas às instituições.
A sociedade exige qualidade nos níveis de ensino, pesquisa e extensão, mas
também pleiteia uma maior articulação entre contexto local e global, em mundo
repleto de incertezas, volatilidade, complexidade e ambiguidade (MOROSINI,
2016).
Neste sentindo, faz-se necessário pensar um novo modelo de
universidade para o século XXI, que atenda às demandas sociais exigidas e
repense seu próprio papel dentro da Sociedade do Conhecimento. Essa nova
perspectiva está no espaço de transição entre o modelo de educação
tradicional e o modelo de educação superior neo-liberal3. Morosini (2014)
define esta nova perspectiva como Contextos Emergentes do Ensino Superior,
ou seja:
[... ] configurações em construção na educação superior observadas
em sociedades contemporâneas e que convivem em tensão com
concepções pré-existentes, refletoras de tendências históricas. (RIES,
2013). São contextos que tem o ethos do desenvolvimento humano e
social na globalização, em que há interação com outras formas de
contextos, mesmo que exista “uma relutância estranha e inexplicável
por parte das IES em todo o planeta de assumir o fato de que são,
acima de tudo, agências de desenvolvimento humano e social”.
(BAWDEN, 2013, p. 49). (MOROSINI, 2014, p.386) [grifo nosso]

O modelo de Contextos Emergentes possibilita a consolidação de novas
arquiteturas acadêmicas4, indutoras de discussões e redefinições sobre os

3

Para Morosini (2014) o modelo ideal weberiano, também chamado de modelo de educação
tradicional, tem a Ciência e Tecnologia orientadas para o desenvolvimento científico, busca
pelo bem estar social, promoção da cultura e do serviço para a comunidade, financiamento
estatal, gratuidade para os estudantes e gestão que prioriza a questão acadêmica sem controle
de produção. Já o modelo de educação superior neo-liberal busca o bem individual, é um
espaço para a realização pessoal, busca satisfazer as necessidades do mercado e sua gestão
prioriza a eficiência e o autofinanciamento.
4 Franco e Morosini (2012) explicam o conceito de arquiteturas acadêmicas como:
“Historicamente a relação entre marcos regulatórios e a emergência de novos formatos
organizacionais institucionais na educação superior (ES) brasileira parece acompanhar pari
passu os movimentos expansionistas desse nível de ensino. Tais formatos educacionais e
institucionais, construídos e reconstruídos ao longo da trajetória da ES brasileira, em um
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critérios de qualidade da Educação Superior. Bem como, incentivadora da
busca pela expansão e cooperação através da internacionalização e trabalhos
em redes. Tal perspectiva permite repensar, de maneira colaborativa, os rumos
que as instituições de Educação Superior devem seguir para permanecer como
um local que atenda às necessidades sociais, mas que também permaneça
promovendo

as

críticas

e

inovações

necessárias

para

o

contínuo

desenvolvimento das ciências.
Dessa maneira, o presente artigo tem por objetivo apresentar um breve
panorama teórico sobre o conceito de internacionalização, compreendendo
suas nuances e novas formulações como, por exemplo, a perspectiva de
Internacionalização em Casa - IaC. No mais, se apresentará a Construção do
Estado de Conhecimento das teses e dissertações que estão sendo produzidas
no Brasil e abordem esta temática.
DEFINIÇÃO TEÓRICA DE INTERNACIONALIZAÇÃO
O conceito de internacionalização é multifacetado. Knight (2003) explica
que este termo é utilizado há séculos pelas áreas da ciência política e relações
internacionais. Todavia, a partir da década de 1980 a perspectiva da
internacionalização ganha destaque dentro do campo de estudos da Educação.
Segundo a autora, a utilização de um conceito unívoco para o termo se
torna complexa, pois o mesmo necessita englobar níveis distintos de políticas
(nacionais, setoriais e institucionais), bem como países, culturas e condições
educacionais diferentes. Dessa maneira, o objetivo dela não é criar uma
definição universal para o conceito, mas sim garantir seu sentido a uma ampla
gama de países e contextos distintos. Assim a autora define o termo como:
A internacionalização nos níveis nacional, setorial e institucional é
definida como o processo de integração de uma dimensão
internacional, intercultural e/ou global com os propositos, funções e
implementação da educação em nível superior. (KNIGHT, 2003) [grifo
nosso]

sentido amplo, correspondem a “arquiteturas acadêmicas”. Essas são aqui entendidas como
uma expressão neologista, em parte emprestada do mundo estético-construcional para
designar formatos e modalidades organizativas.” (FRANCO; MOROSINI, 2012. p.) [grifo nosso]
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Para a Knight (2007) a internacionalização da Educação Superior não
pode ser concebida como um objetivo em si, mas sim um meio para se
alcançar uma finalidade. Por exemplo, o objetivo de uma instituição de nível
superior não pode ser ter um currículo internacionalizado, mas sim garantir que
os estudantes se tornem cidadãos globais. Ou seja, busca-se que os discentes
consigam atuar de maneira crítica e concreta dentro dos espaços em que estão
inseridos, assim dentro deste espectro, a internacionalização pode ser um meio
para se alcançar este objetivo com os estudantes, pois faz com que os
mesmos se inseram em outros contextos e aprendam sobre o respeito e
convívio com a diferença.
Outro elemento importante a se destacar sobre o conceito de
internacionalização é sua relação com a perspectiva de Globalização. Apesar
de estarem imbricados, ambos são conceitos são distintos. Para Altbach e
Knight (2007) a globalização está mais relacionda a fluxos econômicos,
políticos e sociais que investem fortemente na indústria do conhecimento. Já a
internacionalização está ligada à perspectiva de integração.
Os autores ainda afirmam que a globalização é um processo inalterado,
enquanto à internacionalização envolve escolhas, sendo uma via de mãodupla, uma verdadeira zona de fronteira. Nesse sentindo, Knight (2007) afirma
que devemos ter cautela ao trabalhar com tal conceito, pois o mesmo não
possui apenas aspectos positivos, mas também potencialidadades negativas.
Questões como brain drain, fábricas de diplomas e certificados, dependências
das taxas pagas por estudantes internacionais, falta de respeito e conexão com
a cultura local e transformação em diplomas de ensino superior em commoditys
devem ser consideradas e analisadas em trabalhos que abordem tal temática.
No que diz respeito ao conceito de internacionalização, este inicialmente
era atrelado à concepção do campo da pesquisa na Educação Superior.
Contudo, no final do século XX, tal perspectiva passa a ser defendida dentro do
contexto do ensino e extensão. Surgem assim, novas perspectivas de
internacionalização como, por exemplo, a noção de Internacionalização em
Casa – IaC.
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Esse aspecto da internacionalização demonstra que a cooperação
internacional pode ser mais ampla e profícua do que a concepção padrão 5,
refletindo para além da mobilidade acadêmica. Gonçalves (2009, p.140) define
tal perspectiva como: “[...] as actividades académicas internacionais que se
traduzem em novas oportunidades educativas sem que se exija a mobilidade
de docentes ou estudantes nacionais para o estrangeiro”.
Contudo, o fato de destacarmos que a Internacionalização em Casa não
foca apenas na mobilidade, não significa que a mesma considere este
processo menos importante, mas sim que, para promover a internacionalização
em uma instituição, diversos processos internos podem ser construídos. O
objetivo é promover aprendizagens mais ricas para os estudantes locais, a
construção de redes colaborativas para docentes (com membros internos e
externos), uma consciência social e aprendizagem intercultural para os
membros da comunidade no entorno da instituição.
Jones e Beelen (2015, p.69) definem IaC como: “[...] a integração
intencional das dimensões internacional e intercultural no currículo formal e
informal

para

os

alunos

presentes

em

ambientes

domésticos

de

aprendizagem.” [tradução livre]. Ou seja, com esta definição é possível
perceber que o processo de Internacionalização em Casa leva em conta
processos formais e não formais de ensino. Bem como, exige uma maior
articulação da instituição educacional com professores, técnicos e alunos. Os
alunos terem acesso à mobilidade externa é importante, mas não fator
determinante neste processo, afinal não é possível que todos os alunos
consigam recursos para viajar ao exterior. Além do mais, o incentivo à
mobilidade de pessoas do exterior para as instituições também se torna
importante, pois a convivencia com colegas estrangerios pode promover ricas
aprendizagens aos alunos locais.
A utilização da internet e de espaços educacionais compartilhados (por
exemplo, moodle e MOOCS) também se fazem presente no processo da IaC,

5

Ligada única exclusivamente à concepção de mobilidade de discentes e docentes.
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pois estes podem se tornar potentes espaços de troca entre membros de
distintos países e regiões.
Para que tal concepção seja implementada faz-se necessário um
planejamento estratégico, bem como uma reestruturação de currículos.
Destaca-se que, apesar de inovadora e aparentemente exigir menos recursos,
ainda é importante o invenstimento neste tipo de internacionalização, afinal fazse necessário espaços tecnológicos para que este tipo de processo ocorra,
bem como investimento em pessoas e disponibilidade de tempo para a atuação
dos pesquisadores na construção e consolidação de redes de pesquisa.
METODOLOGIA
LEVANTAMENTO

DE

PESQUISA:
DE

TESES

ESTADO
E

DE

CONHECIMENTO

DISSERTAÇÕES

E

SOBRE

INTERNACIONALIZAÇÃO EM CASA
Os dados desta pesquisa foram produzidos a partir da utilização dos
princípios de Estado de Conhecimento definido por Morosini (2015) como: “[...]
A identificação, registro, categorização que levem à reflexão e síntese sobre a
produção científica de uma determinada área, em um determinado espaço de
tempo, congregando periódicos, teses, dissertações e livros sobre uma
temática específica.” (MOROSINI, 2015, p. 102).
Acredita-se que a metodologia de Estado de Conhecimento é uma
potente ferramenta para o levantamento e análise da produção científica de
uma área de conhecimento em um determinado período, refletindo novas
tendências no campo da pesquisa e auxiliando o pesquisador a construir e
qualificar seu aporte teórico nos trabalhos científicos.
Dessa maneira, fez-se uma pesquisa bibliográfica utilizando-se a
abordagem descritiva e tento como fonte os dados de teses e dissertações
disponibilizados pela Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações do
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (BDTD/IBICT). Para
a coleta e análise do material seguiram-se os procedimentos metodológicos
propostos por Morosini e Nascimento (2017).
1686

Primeiramente, fez-se uma análise e leitura de textos voltados para a
área de internacionalização. Assim, identificou-se a temática que se desejava
trabalhar – internacionalização em casa - e definiram-se as palavras-chaves
ligadas à mesma. Em um segundo momento, dos dias 27 de março a 17 de
abril de 2017, fez-se o levantamento das teses e dissertações na biblioteca
IBICT. Essa coleta foi feita a partir das pesquisas pelas palavras-chaves, leitura
flutuante dos resumos de teses e dissertações e seleção dos trabalhos que se
enquadravam dentro do objetivo proposta.
Por ser um conceito relativamente novo, poucos trabalhos focados no
tema Internacionalização em Casa foram encontrados. Dessa maneira, tentouse utilizar outras palavras-chaves, ampliando a pesquisa para trabalhos que
abordassem a relação da internacionalização com os estudantes. Essa escolha
foi feita, pois se acredita que a partir da leitura de pesquisas que abordem
estas duas palavras-chaves seja possível encontrar elementos da IaC.
No filtro de pesquisa básica, os primeiros termos pesquisados foram
Internacionalização, Ensino Superior e Estudantes6, com a definição temporal
delimitada entre 2012 a 2016. Foram encontrados 22 trabalhos, dos quais 21
foram selecionados para análise posterior. Após, pesquisou-se o termo
Internacionalização em Casa, foram encontrados 7 trabalhos, dos quais 1 foi
selecionado.
Em uma terceira busca, pesquisou-se pelo termo Internacionalização
Doméstica7, encontrou-se 31 trabalhos, todavia nenhum se relacionava com a
área da Educação Superior. Desse modo, todos foram descartados, pois não
atendiam aos critérios iniciais delimitados para a pesquisa.
Quando pesquisado os termos Internacionalização Doméstica e Ensino
Superior nenhum trabalho foi encontrado. Por fim, pesquisaram-se os termos
Internacionalização, Currículo e Ensino Superior, 1 trabalho foi encontrado e

7

Termo também utilizado para definir a Internacionalização em Casa.
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este foi utilizado. Abaixo a Tabela 1 demonstra como foi feita a pesquisa por
palavras-chaves e seleção das teses e dissertação que compõem o corpus
desta pesquisa.

Tabela 1 - Teses e dissertações sobre internacionalização em casa, biblioteca
digital brasileira de teses e dissertações do instituto brasileiro de informação
em ciência e tecnologia (bdtd/ibict).
Palavras-chave usadas:
1

2

3

4

5

An
ota
da

Data

Trabalho
Trabalhos
%
encontrados selecionados
Internacionalização
/ 27/mar 22
21
91,3
Ensino
Superior
/
%
Estudantes (data 2012 a
2016)
Pesquisa com o termo 17/abr 7
1
4,3
“internacionalização
em
%
casa”
Pesquisa com o termo 17/abr 32
0
0,0
“internacionalização
%
doméstica”
“internacionalização
17/abr 0
0
0,0
doméstica”
(todos
os
%
campos) + ensino superior
(assunto)
“internacionalização”
+ 17/abr 1
1
4,3
currículo
(assunto)
+
%
ensino superior (assunto)
Total
23
100,
0%

FONTE: construído pelas autoras.

Após o levantamento e seleção do Corpus de Análise, partiu-se para a
segunda fase do trabalho: organização das tabelas de bibliografia anotada.
Assim, foram separados em tabelas do excel todos os trabalhos selecionados,
organizados por tipo de trabalho (tese ou dissertação), número do trabalho no
sistema do IBICT, ano do trabalho, nome completo do autor, título e resumo
completo.
Na

terceira

fase

da

construção

metodológica

do

Estado

de

Conhecimento, fez-se a bibliografia sistematizada onde foram organizados os
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seguintes itens: 1) número do trabalho no sistema de pesquisa; 2) ano do
trabalho; 3) autor; 4) nível do trabalho: tese ou dissertação; 5) estado em que a
pesquisa foi produzida; 6) região em que a pesquisa foi produzida; 7)
instituição; 8) programa de pós-graduação; 9) objetivos gerais e específicos do
trabalho; 10) metodologia utilizada; 11) resultados e referência completa do
mesmo. Na Imagem 1 (abaixo) é possível verificar como foi realizada a
organização dos dados no excel:

Imagem 1 - Bibliografia sistematizada a partir dos dados recolhidos sobre
Internacionalização em Casa na biblioteca digital brasileira de teses e
dissertações do instituto brasileiro de informação em ciência e tecnologia
(bdtd/ibict).

FONTE: construído pelas autoras.

Partindo desta terceira fase já é possível encontrar certas características
que

delimitam

o tema Internacionalização

e estudantes, bem

como

Internacionalização em Casa. Primeiramente, conforme pode ser visualizado
no gráfico abaixo, o número de trabalhos seguindo estes pressupostos está
crescendo nos últimos anos, passando de 1 trabalho em 2012 para 7 em 2016,
demonstrando um aumento no interesse em pesquisas nesta temática. Supõe1689

se que este processo possa estar relacionado ao aumento de políticas estatais
que buscavam a ampliação da mobilidade de estudantes brasileiros para o
exterior – caso do Programa Ciência sem Fronteiras. Na próxima fase da
pesquisa se fará o levantamento de quais temáticas são mais abordadas nas
teses e dissertação, destacando quantas utilizam o Programa Ciências sem
Fronteiras como um dos objetos de análise.

Gráfico 1 - Relação entre número de trabalhos produzidos e ano de produção.

FONTE: construído pelas autoras.

Em relação à produção, a maioria dos trabalhos analisados se concentra
no nível de dissertações. Acredita-se que isso ocorre em função da emergência
do tema na atualidade, bem como pelo fato de as dissertações demandarem de
um menor tempo para sua construção em relação às teses de doutorado.

Gráfico 2. Nível acadêmico dos trabalhos produzidos: dissertação ou tese.
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FONTE: construído pelas autoras.

No que diz respeito às regiões e Estados que mais produziram pesquisa
neste período, nota-se uma predominância da região sudeste (com 12
trabalhos), seguida pela região sul (com 7 trabalhos) e pelas regiões centrooeste e nordeste (com 2 trabalhos cada). Nenhuma produção da região Norte
foi encontrada nos bancos de dados. Como é possível ver no gráfico abaixo, os
três estados que mais produzem pesquisas sobre essa temática são: São
Paulo (31%), Rio Grande do Sul (26%) e Minas Gerais (13%).

Gráfico 3 - Número de trabalhos produzidos em relação aos Estados da
Federação.

FONTE: construído pelas autoras.

Em uma próxima fase da pesquisa tentar-se-á fazer um levantamento
dos Programas de Pós-Graduação e Instituições onde os trabalhos foram
produzidos. Acredita-se que a falta de pesquisas referente a esta temática na
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região Norte possa estar relacionada ao próprio contexto histórico da
consolidação das instituições de Educação Superior nesta região do País.
Um aspecto interessante encontrando no levantamento de área de
concentração das pesquisas é o fato de que a área da Administração possui o
mesmo número de trabalhos que a área de Educação. Ou seja, o campo da
Internacionalização do Ensino Superior não é exclusividade dos pesquisadores
da Educação, assim acredita-se que está temática pertença a um campo
interdisciplinar. Confirmando o que Knight (2003) afirma sobre os trabalhos
referentes à esta temática serem relativamente novos no campo educacional.
Como é possível verificar na tabela 2 (abaixo) áreas como Gestão,
Geociências, Educação em Ciência, Estudos Linguísticos, Ciências Sociais
também abordam esta temática em suas pesquisas.

Tabela 2 - Relação das produções analisadas com a área de conhecimento em
que foram produzida.
Área de concentração

Nº de
Trabalhos

Administração

7

Educação

7

Educação em Ciências: Química Da Vida E Saúde

2

Estudos Interdisciplinares sobre a Universidade

1

Estudos Linguísticos, Literários e Tradutológicos em

1

Francês
Gestão Internacional

1

Planejamento e Análise de Políticas Públicas

1

Geociências

1

Ciências Sociais

1

Desenvolvimento Regional

1

Total

23

FONTE: construído pelas autoras.
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A relevância deste levantamento, referente à área de conhecimento, se
dá pela possibilidade de analisar como cada área de conhecimento distinta
aborda a internacionalização. Quais referenciais teóricos os pesquisadores
utilizam, quais objetivos dos trabalhos em cada campo de pesquisa, quais
métodos são utilizados nas análises dos dados coletados, etc.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A necessidade de internacionalizar a Educação Superior é uma
demanda social e também estatal, integrando assim a perspectiva dos
Contextos Emergentes da Educação Superior. Portanto, este trabalho possui
relevância no sentindo de tentar produzir um levantamento inicial das teses e
dissertações que buscam abordar uma temática com estudos ainda incipientes
no contexto brasileiro.
Faz-se importante ressaltar que esta pesquisa ainda está em andamento
e mais dados surgirão a partir da análise e leitura individual de cada trabalho
selecionado nas etapas iniciais – apresentadas neste artigo. Todavia, os dados
levantados até o momento são relevantes e expressam certas tendências
como:

1)

Haver

poucos

trabalhos

que

abordem

a

temática

de

Internacionalização em Casa; 2) As pesquisas se concentrarem em áreas
como Sudeste e Sul; 3) Existir uma maior produção de dissertações sobre o
tema; 4) A perspectiva e análise da Internacionalização da Educação Superior
não ser uma exclusividade do campo da Educação, tendo também ênfase em
áreas como Administração e Gestão.
No mais, a partir dos dados trabalhos tornou-se possível produzir
categorias para a futura análise deste Estado de Conhecimento. Dando
continuidade

a

pesquisa

se

buscará

entender:

1)

Conceitos

de

Internacionalização – Os referenciais teóricos das distintas áreas de
conhecimento que estão produzindo análises sobre o mesma tema; 2) Os
impactos da Internacionalização no contexto brasileiro; 3) Os debates sobre o
conceito qualidade e sua relação com a perspectiva de internacionalização; 4)
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A localização dos estudos: estão sendo produzidos mais pesquisas usando
como objeto de estudo a graduação ou pós-graduação?; 5) Relação de
estudantes brasileiros no exterior x estudantes estrangeiros no Brasil
(concepção de internacionalização padrão x internacionalização em casa). Ou
seja, a partir da construção do Estado de Conhecimento foi possível perceber a
complexidade da temática e produzir diversos questionamentos que auxiliarão
na hora de escrever a tese de doutorado. Demonstra-se assim, a
potencialidade desta ferramenta metodológica no auxílio e aproximação dos
estudantes à determinada temática. Por fim, espera-se que esse breve artigo
possa contribuir para o debate e ampliação do conhecimento sobre a temática
de Internacionalização em Casa.
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OS PROCESSOS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
NA UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU (FURB)
Pablo Pereira1
Marcia Regina Selpa Heinzle2
Eixo 4 – Internacionalização da Educação Superior
RESUMO
A globalização expõe demandas que afetam social e culturalmente professores, pesquisadores
e estudantes com intencionalidades de se tornarem essencialmente integrados e
transnacionais. Em virtude disso, há uma crescente discussão na comunidade acadêmica
acerca da internacionalização universitária. Isso demonstra a necessidade de se refletir sobre a
Missão, a Visão e os Valores da Universidade do século XXI, enquanto centro produtor de
conhecimento e promotor de interculturalidade. A partir desse contexto, pretendemos mapear
os processos de internacionalização da Educação Superior, desenvolvidos ou em
desenvolvimento, na Universidade Regional de Blumenau (FURB), situada no Vale do Itajaí,
Estado de Santa Catarina. Esta pesquisa faz parte de um projeto mais amplo do Grupo
Internacional de Estudos e Pesquisas em Educação Superior (GIEPES), que tem como
propósito analisar os processos de internacionalização na Educação Superior em países da
América Latina, Portugal e Espanha. Além da revisão de literatura, a investigação se deu pelo
teor documental com base no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2010-2015 e no
Relatório de Atividades 2016 da Coordenadoria de Relações Internacionais (CRI). Para tanto,
consideramos, como indicadores de análise, os estudos de Santos e Almeida Filho (2012), os
quais apontam para possíveis modalidades de internacionalização universitária. Constatamos
que a inserção de disciplinas ministradas em língua estrangeira nas novas matrizes
curriculares para os cursos de graduação e acordos internacionais, visando à mobilidade do
corpo acadêmico, são as principais estratégias de ação no processo de internacionalização da
Instituição. Essas ações têm como finalidade promover a excelência acerca da
indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, e, por conseguinte, contribuir para a
qualidade de vida local e global.
Palavras-chave: Internacionalização da Educação Superior. Mobilidade Acadêmica. Plano de
Desenvolvimento Institucional. FURB.

INTRODUÇÃO
A globalização expõe demandas que afetam social e culturalmente
professores, pesquisadores e estudantes com intencionalidades de se
tornarem essencialmente integrados e transnacionais. Em virtude disso, neste
século, há uma crescente discussão na comunidade acadêmica sobre os
processos de internacionalização da Educação Superior. Isso demonstra a
1
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urgência de se refletir sobre a Missão, a Visão e os Valores da Universidade do
século XXI, enquanto centro produtor de conhecimento e promotor de
interculturalidade.
Por essa razão, o posicionamento das Instituições de Ensino Superior
(IES), frente a esse debate, depende de políticas públicas nacionais, estaduais
e institucionais. Estas estabelecem metas e estratégias que orientam a
execução e o aprimoramento de ações correspondentes à internacionalização
e seu relacionamento com o ensino, a pesquisa e a extensão. Só assim é que
a universidade continuará, como em todos os tempos, a se colocar em seu
tempo, conservando a função que lhe é própria (PEREIRA, 2009).
A partir desse contexto, nosso objetivo foi mapear os processos de
internacionalização

da

Educação

Superior,

desenvolvidos

ou

em

desenvolvimento, na Universidade Regional de Blumenau (FURB), situada no
Vale do Itajaí, Estado de Santa Catarina. Este estudo faz parte de um projeto
mais amplo do Grupo Internacional de Estudos e Pesquisas em Educação
Superior (GIEPES), que tem como propósito analisar os processos de
internacionalização na Educação Superior em países da América Latina,
Portugal e Espanha.
Além da revisão de literatura, a pesquisa se deu pelo teor documental
com base no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2010-2015 e no
Relatório de Atividades 2016 da Coordenadoria de Relações Internacionais
(CRI) da IES. Em relação aos indicadores de análise, consideramos os estudos
de Santos e Almeida Filho (2012), os quais apontam para possíveis
modalidades de internacionalização universitária.
INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
A internacionalização da educação é o “processo dinâmico de expor
discentes e docentes a ideias, métodos e pessoas de outros países, porque tal
experiência é benéfica e essencial” (MURPHY, 2007, p. 170, tradução nossa).
Visto assim, a colaboração universitária internacional proporciona meios para
um inesgotável mundo de oportunidades:
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[...] como complemento educacional para os estudantes em todos os
níveis de formação, quer no plano da formação linguística, cultural,
cívica e civilizacional [...]; como complemento das competências
individuais ou de grupo [...]; como manancial para troca de
experiências, para aferição de instrumentos e de métodos, para
avaliação de resultados, em todos os campos da atividade
universitária (SANTOS; ALMEIDA FILHO, 2012, p. 57-59).

Pereira e Passos (2015, p. 66), em seus estudos, também apontam para
os benefícios da internacionalização, já que uma de suas principais finalidades
é a “cooperação para melhoria da qualidade de ensino, da pesquisa, da
formação profissional, do processo de aprendizagem ao longo da vida e a
criação de condições para o desenvolvimento dos países e da região”.
Neste

ponto,

vale

ressaltar

a

relevância

do

processo

de

internacionalização para o desenvolvimento de regiões onde as IES estão
inseridas. Afinal, não se trata apenas de a universidade cumprir requisitos
internacionais, é preciso também que ela se sirva das experiências com o
global para construir diálogos mais profundos com a comunidade local (DIAS
SOBRINHO, 2005).
Knight (2012, p. 4, tradução nossa) concorda com a importância dessa
dialética entre o global e o local ao afirmar que “a atenção dedicada agora à
dimensão internacional do ensino superior não deve ofuscar nem corroer a
importância do contexto local”. Da mesma forma, De Wit (2013, p. 25, tradução
nossa) defende que “a noção de internacionalização não envolve apenas as
relações entre as nações, mas ainda mais as relações entre culturas e entre o
global e o local”.
Foi a partir dessa perspectiva que vislumbramos a urgência de o tema
da internacionalização figurar de forma mais ampla não somente nas políticas
públicas nacionais ou estaduais, mas também nos Planos de Desenvolvimento
Institucionais. É preciso que cada IES estabeleça objetivos, metas e
estratégias, no que tange a internacionalização, de acordo com as
necessidades e as possibilidades locais.
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
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A FURB é historicamente fruto de um contexto de reinvindicação
pelo Ensino Superior no Vale do Itajaí, que originou em 1964 a primeira
unidade de ensino, a Faculdade de Ciências Econômicas de Blumenau (FURB,
2014). Em 1968, com a Lei Municipal nº 1.557/1968, a FURB passou a ser uma
instituição de direito público interno e integrante da administração pública
indireta do município de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na forma de
autarquia de regime especial (FURB, 2010).
A IES, multi campi, oferece mais de 40 cursos de Graduação,
abrangendo todas as áreas de conhecimento, com uma média por ano, de
2014 a 2016, de 10.472 estudantes matriculados. Quanto à Pós-Graduação
stricto sensu, há onze cursos de Mestrado e três de Doutorado; a média de
matriculados por ano, no mesmo período, foi de 1.099 estudantes (BRITISH
COUNCIL; FAUBAI, 2016).
No PDI 2010-2015, a FURB apresenta em sua Missão a promoção do
ensino, da pesquisa e da extensão, fomentando o desenvolvimento
socioeconômico sustentável e o bem estar social; em sua Visão, o empenho
em ser universidade pública reconhecida pela qualidade de sua contribuição
para a vida regional, nacional e global; e em seus Valores, no que diz respeito
ao nosso objeto de estudo, o compromisso em inovar nos processos de
internacionalização (FURB, 2014).
Em

1998,

a

FURB

inicia

suas

primeiras

atividades

de

internacionalização, a partir de convênios com IES da Europa, América do
Norte, América Latina, Ásia e África. Ademais, cria a Coordenadoria de
Relações Internacionais (CRI), a qual, atualmente, é responsável pelo
desenvolvimento das políticas de internacionalização e da mobilidade
acadêmica e tem como principais atividades:
a) Promoção de intercâmbio e assessoria intercultural;
b) Recepção e acompanhamento alunos e professores estrangeiros;
c) Cooperação na área da pesquisa;
d) Estabelecimento de acordos de cooperação com Universidades no
exterior;
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e) Divulgação de informações sobre cursos, eventos, bolsas de estudo e
programas de intercâmbio de instituições estrangeiras. (FURB, 2017)
A partir desse breve histórico, apresentaremos, em seguida, metodologia
e resultados da pesquisa, bem como nossas considerações sobre os
processos de internacionalização na Instituição investigada.
METODOLOGIA
Este estudo preliminar faz parte de um projeto de pesquisa mais amplo,
cujo objetivo é conhecer os processos de internacionalização em universidades
de países da América Latina, Portugal e Espanha. Atuam nesse projeto
pesquisadores que integram a Rede Iberoamericana de Estudos e Pesquisas
em Políticas e Processos de Educação Superior (RIEPPES) e o GIEPES, do
qual faz parte o GEPES, grupo vinculado ao Programa de Pós-Graduação –
Mestrado em Educação da FURB.
Na primeira fase do projeto de pesquisa, o principal objetivo foi mapear
os processos de internacionalização desenvolvidos e em desenvolvimento na
instituição de origem. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, e
se deu pelo teor documental com base no PDI 2010-2015 e no Relatório de
Atividades 2016 da CRI da FURB. Vale ressaltar que já está em curso a
construção de um novo PDI da Instituição, para o período 2016-2020, no
entanto, como ainda não foi finalizado, optamos pelo documento oficial vigente.
Consideramos, como indicadores de análise, os estudos de Santos e
Almeida Filho (2012), os quais apontam para possíveis modalidades de
internacionalização universitária, a saber: mobilidade acadêmica; escala e
ambição na investigação científica; atividades de transferência e de inovação;
aferição de boas práticas; e diplomacia cultural universitária.
Entre

essas

modalidades,

a

mobilidade

acadêmica

ocupa

o

protagonismo nos processos de internacionalização, englobando instituições,
estudantes, professores, pesquisadores e técnicos. E se organiza conforme
determinados modelos, segundo Santos e Almeida Filho (2012), assim
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nomeadas: mobilidade stricto sensu, dupla titulação, formação sandwich,
formação em cotutela, formação integral no exterior e diplomas conjuntos.
RESULTADOS DA PESQUISA
A Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, estabelece o Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e a necessidade de introduzir,
como parte integrante do processo avaliativo das IES, um PDI, que deverá ser
atualizado a cada cinco anos. Em conformidade com essa exigência, o PDI
2010-2015, reformulado na revisão aprovada em 2014, constitui a referênciamestre da FURB, ao apresentar conteúdo analítico, jurídico e propositivo. Esse
documento orienta o dia a dia dos gestores na execução de ações estratégicas
que dialoguem com o ensino, a pesquisa e a extensão em benefício do alcance
de metas estabelecidas (FURB, 2014).
No PDI 2010-2015, a FURB, acerca do nosso objeto neste estudo,
contempla políticas de internacionalização e mobilidade. A Universidade aponta
como

um

de

seus

objetivos

não

só

“consolidar

as

ações

de

internacionalização”, como também “ampliar os convênios de mobilidade”. Para
alcançar este objetivo, estabelece quatro metas e nove estratégias de ação
(Quadro1).
Quadro 1: Objetivos,
internacionalização

metas

e

estratégias

de

ação

relacionadas

à

Objetivo XIV – Consolidar as ações de internacionalização e ampliar os convênios de
mobilidade
Metas

Estratégias de ação

1) Propor nova Resolução para mobilidade
9

Revisar a política de
5
mobilidade de docentes e
estudantes

de docentes e estudantes;
2) Aprovar

Resolução

no

Conselho

Universitário (CONSUNI).
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1) Incentivar

a

Programas

internacionalização

de

pós-graduação

dos
stricto

sensu junto à CAPES;
2) Estabelecimento

de

novo

projeto

de

inovação em Saúde e Bem estar (Helath
0

Ampliar
6
os convênios de
mobilidade

Innovation) com a Halmstad University
(Suécia);
3) Renovação do Projeto Vinnova (Agência
de Inovação) com Suécia entre Instituto
SP, Boras University, Cidade de Boras,
AMMVI,

Associação

Comercial

e

Industrial de Blumenau (ACIB) e FURB.
1) Inserir, nas novas propostas de matrizes
curriculares

para

os

cursos

de

graduação, “áreas livres”/opcionalmente
a serem preenchidas com disciplinas em
idiomas;

1

Ampliar o número de
servidores
6
com
proficiência em língua
estrangeira

2) Facilitar o acesso dos servidores às
disciplinas voltadas à proficiência de
idiomas;
3) Inserir,

como

obrigatório,

componente

conteúdos

que

curricular
visem

a

proficiência de pelo menos uma língua
estrangeira nos cursos de graduação em
que há necessidade desse domínio.
Definir o papel da FURB
Idiomas
6
2

na

1) Transformar

o

FURB

Idiomas

em

Unidade/Departamento de Ensino que

internacionalização

permita sua organização e adequação do

institucional

trabalho docente e estrutura física.

Fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional 2010-2015 (2014).
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Revisar, definir, consolidar e ampliar, são as palavras-chave nas
políticas de internacionalização e mobilidade previstas no PDI, evidenciando a
preocupação institucional com a temática. O documento aborda o assunto de
maneira local, ao mencionar o papel da FURB Idiomas e a inserção do ensino
de língua estrangeira no cotidiano da universidade, e global, quando trata da
renovação de projetos os quais envolvem universidades estrangeiras e
mobilidade acadêmica.
Ao analisarmos as atividades, de 2010 a 2016, relatadas pela CRI
(Tabela 1), deparamo-nos com as Metas e as Estratégias do PDI em
movimento, de forma local e global: convênios assinados, mobilidade de
docentes e discentes, visitantes recebidos, projetos, participação e organização
de eventos, assessoria a viagens e disciplinas em inglês.
Tabela 1 - Atividades da Coordenadoria de Relações Internacionais (CRI)
Atividades
Convênios assinados
Estudantes
estrangeiros
acolhidos
Professores
estrangeiros
acolhidos
Estudantes encaminhados ao
exterior
Professores encaminhados ao
exterior

2
010

2
011

1
3
3
2

2
016

1

7

8

5

3

5

2

5

2

1
7

6

6
5

6
1

1
5
8

5

Projetos realizados

-

2

Eventos organizados

5

Participação em eventos

3
1

2
015

8

3

5

2
014

5

4

Visitantes recebidos

2
013

8
5

3

2
012

8

0

5

3

8

3

7

9

5

3

4
1

1

0

2

9

5

3

4

8

3

3

-

-

-

8

4

4

6

3

3

3

6

2

2
2

2
4

3
0

1
3
5

1
9

1
8
1
1

2
1

8
2

Assessoria a viagens

-

1

2

4

-

-

1

Disciplinas em inglês

-

-

-

3

7

8

6

Fonte: CRI/FURB (2016).
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A partir de 2013, a FURB começou a oferecer disciplinas ministradas
completamente em inglês, alemão e espanhol (Quadro 2). Apesar de
proporcionar aos estudantes a possibilidade de cursar essas disciplinas,
apenas aquelas lecionadas em inglês aparecem no Relatório de Atividades
2016 da CRI (Tabela 1), uma vez que as oferecidas em espanhol e alemão
obtiveram procura insuficiente para abertura de turmas no período de 2013 a
2016.

Quadro 2: Disciplinas em língua estrangeira
Idioma
Alemão
Espanhol

Disciplinas

• Interkulturelle Bildung
• Educación Intercultural
• Brazilian culture and society;
• International Economics;
• Sustainability and procedures for creation of
textiles and accessories;

Inglês

• Methods and Research Techniques in Marketing;
• Marketing and Consumer Behavior;
• Globalization

and

International

Business

Management;
• Entrepreneurship and Research Techniques in
Marketing.
Fonte: CRI/FURB (2016).

A aprovação nas disciplinas ofertadas em língua estrangeira (Quadro 2)
pode ser utilizada pelos estudantes de quaisquer cursos da graduação na
convalidação de disciplina optativa ou flexibilizadora das Matrizes Curriculares
ou como horas de Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) na FURB.
Essa ação aponta para a estratégia (Quadro 1), vinculada à Meta 61 do PDI,
que trata da inserção de áreas livres/opcionalmente a serem preenchidas com
disciplinas em idiomas nas novas propostas de matrizes curriculares.
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Além da abordagem local referente à inserção de disciplinas ofertas em
língua estrangeira na instituição e à preocupação em facilitar o acesso dos
servidores às disciplinas voltadas à proficiência de idiomas, propostas pelo PDI
2010-2015 (Quadro 1), o Relatório de Atividades 2016 da CRI faz referência ao
global. A FURB mantém convênios e acordos com 63 instituições de 21 países,
demonstrando ampla parceria internacional.
Gráfico 1 – Acordos/Convênios Internacionais vigentes em 2016

Fonte: CRI/FURB (2016).

Entre esses países parceiros (Gráfico 1), destacam-se Alemanha,
Suécia e Portugal, quer pela amplitude dos acordos e dos processos
institucionais desenvolvidos ou em desenvolvimento, quer pela procura de
docentes e discentes por tais destinos. Segundo Reif e Rocha (2015, p. 170),
[...] este cenário pode ser explicado pelo fato de Portugal ter a mesma
língua-mãe que o Brasil, facilitando a comunicação na mobilidade. Já
na Suécia, há uma grande similaridade acadêmica entre as
instituições, aproximando os currículos dos cursos. Enquanto na
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Alemanha, a proximidade com a colonização alemã da região do Vale
do Itajaí torna propício o interesse por este país.

A

cooperação

internacional,

portanto,

impulsiona

a

mobilidade

acadêmica, seja no envio de professores e estudantes para o exterior, seja no
acolhimento de estrangeiros. A FURB, de 2010 a 2016, acolheu 273
estudantes e 40 professores estrangeiros; encaminhou 441 estudantes e 41
professores ao exterior (Tabela 1).
Entre as modalidades sugeridas por Santos e Almeida Filho (2012), a
mobilidade acadêmica de docentes e discentes, via convênios, aparece nas
Metas 59 e 60 do PDI (Quadro 1), bem como, em uma de suas estratégias, ao
estabelecer o incentivo à mobilidade stricto sensu, especificamente, junto à
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
Outro exemplo dessa atenção à mobilidade surge no Relatório de
Atividades 2016 da CRI, quando se refere a dezesseis acadêmicos do curso de
Tecnologia em Marketing que realizaram intercâmbio na Högskolan i Halmstad
(Suécia) e obtiveram dupla titulação. Modelo de mobilidade este que, segundo
Santos e Almeida Filho (2012, p. 151),
[...] significa um maior grau de proximidade entre as duas
universidades, já que requer uma mútua confiança na qualidade da
formação ministrada e a realização prévia de um trabalho político e
administrativo que dê corpo ao programa de mobilidade, que
normalmente é aberto e não orientado para uma única pessoa.

Dessa forma, o PDI 2010-2015 da FURB corrobora com a indicação dos
autores de que a mobilidade acadêmica ocupa papel de protagonista nos
processos de internacionalização universitária.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As discussões acerca da internacionalização da Educação Superior são
recentes, embora a temática não seja nova no círculo acadêmico (PEREIRA;
PASSOS, 2015), se levarmos em consideração que a mobilidade intencional de
discentes e docentes acontece há mais de mil anos (SANTOS; ALMEIDA
FILHO, 2012).
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Foi a partir do século XXI que os reflexos da globalização alteraram a
perspectiva acerca do conceito de internacionalização nas IES. Ao mapearmos
os processos de internacionalização da FURB, por meio do PDI 2010-2015 e
do Relatório de Atividades 2016 da CRI, constatamos que, atualmente, a
inserção de disciplinas ministradas em língua estrangeira e os acordos
internacionais, visando à mobilidade do corpo acadêmico, são as principais
estratégias de ação no processo de internacionalização da IES. Essas ações
têm como finalidade promover a excelência acerca da indissociabilidade entre
o ensino, a pesquisa e a extensão, e, por conseguinte, contribuir para a
qualidade de vida local e global.
Entendemos, portanto, que se torna relevante suscitar estudos
contínuos, incluindo a análise de diferentes documentos e o uso de outros
procedimentos metodológicos, que contribuam para elucidar o posicionamento
da FURB frente a essa temática. Afinal, a internacionalização é um processo
dinâmico e não pode ser limitada a eventos (MURPHY, 2007) ou a
modalidades de maneira isolada.
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O PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS NA PERSPECTIVA DE UM
ESTADO DE CONHECIMENTO

Luoyuan Liu1
Lucas Rech da Silva2
Edla Eggert3
Eixo 4 - Internacionalização da Educação Superior
RESUMO
As marcas da globalização são evidentes no nosso cotidiano. A educação, neste contexto,
procura um sistema globalizado: oferecendo cursos internacionalizados, recrutando
professores estrangeiros, entre outros. Na perspectiva dos estudantes, realizar um intercâmbio
em outros países se torna um objetivo cada vez mais desejado. No nível universitário, no
contexto do Brasil, a iniciativa marcada de mobilidade acadêmica foi o Programa Ciência sem
Fronteiras (CsF). O Programa CsF foi construído pelo governo federal do Brasil em 2011 com o
intuito de promover a internacionalização da Educação Superior. O foco da apresentação
desse trabalho de caráter bibliográfico é analisar os achados realizados sobre as teses,
dissertações e artigos encontrados. O trabalho apresenta reflexões sobre vinte e quatro
trabalhos pesquisados no repositório de teses e dissertações da CAPES e dos programas de
pós-graduação em Educação com conceito 6 e 7 na avaliação CAPES no primeiro semestre do
ano de 2016. Foram, ao todo, dezessete dissertações, uma tese de doutoramento e seis
artigos categorizados em duas categorias principais (implementação e concepção do programa
CsF e reflexão linguística) e cinco subcategorias (conceitos gerais, impactos institucionais,
questões referentes aos estudantes bolsistas - na primeira categoria - e inglês e francês - na
segunda categoria) que possibilitam compreender as contribuições do programa neste
contexto. Espera-se que possamos, com este trabalho que se apropria de princípios de um
estado de conhecimento do Programa CsF, mostrar pertinentemente as considerações sobre o
mesmo e contribuir para o pensamento da construção da Internacionalização da Educação
Superior e a formação da cidadania global.
Palavras-chave: Programa Ciência sem Fronteiras. Internacionalização da Educação Superior.
Estado de Conhecimento.

INTRODUÇÃO
As marcas da globalização, na contemporaneidade, são cada vez mais
evidentes: nossos carros são japoneses, nossas pizzas são italianas, nosso
café é brasileiro, nossas roupas são chinesas. Os países desenvolvidos ou em
1
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do Rio Grande do Sul, liuluoyuan.bisu@gmail.com, apresentadora. 
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3 Professora e Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Educação da Pontifícia
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edla.eggert@pucrs.br. 
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desenvolvimento não escapam dessa tendência, desse fluxo global. Neste
contexto, a educação também procura um sistema globalizado, oferecendo
cursos internacionalizados, recrutando professores estrangeiros, entre outros.
Na perspectiva dos estudantes, realizar um intercâmbio em outros países se
torna um objetivo cada vez mais desejado. No nível universitário, hoje em dia,
existem vários tipos de mobilidade, desde programas de curta duração de
determinadas semanas como “summer camp” com o intuito de experimentar
um estilo de vida diferente e ampliar horizontes até intercâmbios acadêmicos
que duram um ano letivo ou mais a fim de desenvolver pesquisas e usufruir da
cooperação científica.
Nesse contexto, o Programa Ciência Sem Fronteiras -CsF- foi construído
pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e o Ministério da
Educação (MEC) em 2011, por meio de suas respectivas instituições de
fomento – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq) e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), e Secretarias de Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do MEC4.
Destinou-se a concessão de bolsas de estudo para a realização de intercâmbio
(um ano para graduação, mestrado e doutorado de modalidade sanduíche;
quatro anos para modalidade doutorado pleno5), para estudantes das áreas de
ciências exatas e medicina. No entanto, diante da mudança política brusca do
governo brasileiro em 2016, este Programa está suspenso e, de acordo com a
CAPES, haverá novas reformulações para os próximos tempos6.
O Programa CsF foi criado na busca de promover a internacionalização
da Educação Superior. Lançado em 2011, a previsão de concessão de 101 mil

4

Fonte do site do Programa CsF, disponível em:
<http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/home>. Acesso em 26/05/2016.
5 O programa concede em geral bolsas de um ano, mas no caso da China, por causa do
desafio da aprendizagem da língua, as bolsas são de dois anos. O primeiro ano seria nesse
caso dedicado à aprendizagem da língua. Essa informação não consta no site do Programa, e
me foi dada pelos participantes que responderam ao questionário.
6 Fonte do site da CAPES, disponível em:
<http://www.capes.gov.br/component/content/article/36-salaimprensa/noticias/8052-programaciencia-sem-fronteiras-tera-novo-foco-com-objetivo-de-beneficiar-alunos-mais-pobres>. Acesso
em 17/03/2017.
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bolsas foi atingida em 2014, com 101.446 bolsas concedidas no total. Até 2016,
92.862 bolsas foram implementadas7.
Com o intuito de compreender melhor a produção de conhecimento
relacionada ao CsF, este trabalho utilizou-se de princípios de um Estado do
Conhecimento que, segundo Morosini (2015, p. 102) é “identificação, registro,
categorização que levem à reflexão e síntese sobre a produção científica de
uma determinada área, em um determinado espaço de tempo, congregando
periódicos, teses, dissertações e livros sobre uma temática específica.”
Teses e dissertações refletem, sob um ângulo interessante, a produção
de conhecimento sobre determinado tema e em um determinado período
histórico. Estes trabalhos, que fazem parte da formação acadêmica de
pesquisadores, são feitos sob orientação de professores-pesquisadores sênior
que, por conseguinte, estão vinculados a centros, grupos e linhas de pesquisa.
Assim sendo, trabalhos de Estado do Conhecimento se tornam pertinentes
para mostrar os traços da pesquisa científica sobre o tema em questão em um
determinado país e um determinado período de tempo.
Nesse sentido, este trabalho busca responder a seguinte questão de
pesquisa: o quê já foi produzido sobre o programa ciência sem fronteiras no
campo da Educação Superior? E objetiva compreender as principais
contribuições desta produção no campo da internacionalização da educação
superior no Brasil.
METODOLOGIA
Este é um trabalho de caráter bibliográfico sobre a produção de
conhecimento relacionado ao CsF. Buscou-se as teses e dissertações nas
seguintes fontes: o Banco de Teses e Dissertações da CAPES e os
repositórios das universidades brasileiras com programas de pós-graduação
em Educação que possuem conceito seis ou sete na avaliação da CAPES:

7

Fonte do site da CAPES, disponível em: < http://capes.gov.br/component/content/article/36salaimprensa/noticias/7933-capes-divulga-numeros-referentes-ao-ciencia-sem-fronteiras>.
Acesso em 17/03/2017. 
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UFMG, UNISINOS, UERJ8, PUCRS, UFRGS, PUCRIO, USP e PUCSP9. Para
artigos acadêmicos a busca foi realizada na plataforma Scielo.
Utilizou-se como filtro de busca básica o termo “Ciência sem Fronteiras”.
Foram encontradas 27 teses e dissertações no total. Estes 27 trabalhos de
pesquisa podem ser divididas em 22 dissertações de mestrado e cinco teses
de doutorado. Das 27, nove são de programas de pós-graduação em Educação
e 18 de programas de outras áreas. Segundo, depois de uma leitura dos
resumos de todos os 27 trabalhos, o resultado foi que apenas 17 tratavam
efetivamente do tema.
Após a seleção dos 18 trabalhos, realizou-se a categorização dos
mesmos de acordo com as principais características que os definia. Desta
maneira, ao final, foram encontradas duas categorias divididas em cinco
subcategorias, sendo três da primeira e cinco da segunda. Constatou-se o
resultado na tabela 1, abaixo.
Tabela 1- Número de trabalhos encontrados e escolhidas na busca dos bancos
de teses e dissertações
Fonte

Busca

Encontradas

Selecionadas

CAPES

“Ciência sem
Fronteiras”
(busca básica)

26

17

UNISINOS

“Ciência" + “Fronteiras”
(busca avançada)

1

1

UFRGS

“Ciência" + “Fronteiras”
(busca avançada)

1

1(já foi escolhida)

USP

“Ciência sem
Fronteiras”
(busca básica)

10

1(já foi escolhida)

Fonte: tabela elaborada pela autora com base nas informações coletadas da CAPES e dos
repositórios das universidades mencionadas acima.

8

Os programas de pós-graduação em Educação dessas três universidades brasileiras obtêm
nota sete na avaliação da CAPES.
9 Os programas de pós-graduação em Educação dessas seis universidades brasileiras obtêm
nota seis na avaliação da CAPES.
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Assim, para facilitar a identificação de todas as referências escolhidas,
foi aplicada a metodologia de construção da bibliografia anotada e categorizada
(MOROSINI; NASCIMENTO, 2015).
CATEGORIZANDO OS TRABALHOS ENCONTRADOS
A partir do entendimento de cada tese ou dissertação escolhida,
construiu-se um agrupamento conforme as concepções temáticas dos
trabalhos. Com base na contribuição que estes trazem para este trabalho,
organizou-se em duas categorias principais e cinco subcategorias.
Na primeira categoria, agruparam-se as teses e dissertações que
pesquisaram sobre a concepção, implementação e avaliação do Programa
Ciência sem Fronteiras. Essa categoria, subdivide-se em três subcategorias: i)
conceitos gerais, ii) impactos institucionais e iii) questões referentes aos
estudantes bolsistas. O princípio dessa classificação foi baseado no conteúdo
dos trabalhos. Na subcategoria “conceitos gerais”, mostra-se uma visão
panorâmica do Programa de CsF. Os trabalhos ali agrupados tratam de temas
como o contexto de fundação do Programa e as influências que o Programa
exerce na Educação Superior brasileira e no desenvolvimento da sociedade
brasileira.
Na subcategoria “impactos institucionais”, porque as universidades são
como, segundo as autoras Morosini e Nascimento (2015, p. 189), "o locus por
excelência da aprendizagem: as sociedades contemporâneas delegaram a
essa instituição a tarefa de formar indivíduos intelectualmente autônomos,
sujeitos da cultura e cidadãos críticos". As pesquisas foram realizadas em uma
universidade

brasileira

específica,

discutindo

o

desenvolvimento

e

características do Programa na instituição pesquisada e os impactos dentro
dela.
Por fim, na subcategoria “questões referentes aos estudantes bolsistas”,
estão reunidas teses e dissertações que exibem as perspectivas de estudantes
bolsistas participantes do Ciência sem Fronteiras. A experiência de mobilidade
acadêmica dos participantes do CsF dá, como a socióloga e antropóloga
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francesa Josso (1999, p. 13) apontou: “uma sensibilidade para a história do
aprendiz e de sua relação com o conhecimento”. Os participantes se tornam
protagonistas nas vivências durante o intercâmbio. A fim de “situar esse
fascínio pelo singular, a individualidade, o sujeito, o vivido, experimental”
(JOSSO, 1999, p. 13), é essencial conhecer as perspectivas dos estudantes.
Na segunda categoria, agruparam-se os trabalhos que se concentraram
numa reflexão linguística sobre o Programa. Este bloco subdivide-se em duas
subcategorias: inglês e francês. O intuito destas pesquisas é entender o papel
das línguas estrangeiras no processo de intercâmbio universitário dos
estudantes brasileiros no CsF. Dominar uma língua é essencial para exercer-se
a cidadania. De acordo com Joana Gomes Rodrigues (2012, p. 8), a língua se
consta em evolução permanente, e se tornar cidadão é "dominá-la nesse seu
movimento evolutivo, com vista a um ‘saber fazer’ que se traduza em
participação ativa numa sociedade que se pretende dinâmica e socialmente
evoluída”. Na tabela abaixo, são apresentadas as categorias sistematizadas.

Tabela 2 - Categorias sistematizadas
Bloco

Concepção,
implementação e
avaliação do
Programa Ciência
sem Fronteiras

Subcategoria

Como contribui para
a pesquisa

Número de trabalhos
encontrados

Conceitos gerais

Visão panorâmica do
Programa

7

Impactos
institucionais

Estudo em uma IES
específica

5

Questões referentes
aos estudantes
bolsistas

Perspectivas de
estudantes sobre o
Programa

2

Inglês

O papel das línguas no
processo de
intercâmbio
(dificuldades ou
potencialidades)

Reflexão linguística
Francês

3

1
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Fonte: tabela elaborada pela autora com base nas informações das teses e dissertações
escolhidas.

Além do banco das teses e dissertações da CAPES e dos repositórios
das universidades, buscou-se também artigos em periódicos na plataforma
Scielo, que tivessem como foco de estudo o Programa Ciência sem Fronteiras.
Como no agrupamento das teses e dissertações, organizaram-se os seis
artigos encontrados de acordo com a mesma categorização. Estão exibidos no
quadro abaixo.

Quadro 1 - Bibliografia Categorizada, Scielo
Categorização

Concepção,
implementação e
avaliação do
Programa Ciência
sem Fronteiras

Reflexão linguística

Subcategoria

Título

Autor

Conceitos gerais

A internacionalização
dos Institutos Federais:
um estudo sobre o
acordo Brasil-Canadá

Mari Ferrari

Mobilidade acadêmica
internacional na
formação em
enfermagem: relato de
experiência

Erica Mayumi
Guskuma;
Aline Alves dos Santos
DulliusI;
Mônica La Salette da
Costa GodinhoI;
Maria Silvana Totti
CostaI;
Fábio de Souza Terra

Mulheres sem
fronteiras? Uma
análise da participação
das mulheres no
Programa Ciência sem
Fronteiras da Unicamp:
motivações, desafios e
impactos na trajetória
profissional

Rebeca Buzzo Feltrin;
Janaina Oliveira
Pamplona da Costa;
Léa Velho

Globalização e
Multilingualismo no
Brasil Competência
Linguística e o
Programa Ciência Sem
Fronteiras

Renata Archanjo

Questões referentes
aos estudantes
bolsistas
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Categorização

Subcategoria

Título

Autor

Inglês sem Fronteiras:
uma mirada ao
contexto de prática
pelo prisma da
formação de
professores

Simone Sarmento;
William Kirsch

Saberes sem
Fronteiras: Políticas
para as migrações
Pós-modernas

Renata Archanjo

Fonte: quadro elaborado pela autora com base nas informações do site Scielo10.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O primeiro ponto levantado considera o conjunto desses trabalhos e o
objetivo da presente pesquisa. Dentre os 24 trabalhos, a maior parte (13/24)
contempla a América do Norte (especificamente os Estados Unidos e o
Canadá) e a Europa com relatos de experiência dos bolsistas do Programa
e/ou com apresentação de determinados aspectos da Educação Superior
dessas regiões. Apenas três dos 24 abrangem experiências dos participantes
ou conteúdos sobre Educação Superior na Ásia (particularmente a Coreia do
Sul e o Japão). Além desses continentes, a Oceania também aparece em dois
trabalhos. Os países que aparecem com mais frequência nesses estudos são
do hemisfério norte e de língua inglesa e francesa.
Dentre os trabalhos encontrados, ressalta-se também a argumentação
sobre o ensino e a aprendizagem das línguas estrangeiras no Brasil. Em geral,
nas escolas (públicas e privadas) e nos cursos extra-curriculares, as línguas
estrangeiras mais procuradas são inglês e francês, e no Programa CsF, os
países de língua inglesa e francesa também correspondem aos destinos com o
maior número dos participantes (ARCHANJO, 2015, 2016; SARMENTO;
KIRSCH, 2016; KOBAYASHI, 2016; NUSA, 2015; VOLTANI, 2015). Esses

10

Disponível em: < http://search.scielo.org/?q=ciencia%20sem%20fronteiras&where=ORG>.
Acesso em 17/03/2017.
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trabalhos que pesquisam sobre determinado programa de uma língua
específica ou investigam o multilinguismo no mundo globalizado como um todo,
contribuem para uma reflexão sobre o ensino e aprendizagem de línguas
estrangeiras no Ensino Superior brasileiro.
O conhecimento de uma ou mais língua(s) estrangeira(s) é “uma
resposta ao modelo de sociedade globalizada que se impõe” (ARCHANJO,
2015, p. 650). A mobilidade acadêmica oferece uma oportunidade da
aprendizagem da língua tanto no ambiente acadêmico (universidade, institutos)
quanto no contexto informal (convivência com colegas, cotidiano, etc.).
Tanto os intercâmbios universitários quanto o ensino e a aprendizagem
das línguas estrangeiras ampliam a possibilidade de comunicação com outros
intelectuais, o que é ao mesmo tempo uma exigência da globalização e
contribui para uma produção de conhecimento globalizada. Isso requer a
diversidade, a multiplicidade e a capacidade de diálogo intercultural na
formação dos cidadãos globais. A educação , sobretudo no nível superior está
incumbida da atribuição de formação desses cidadãos. Nesse sentido, o
Programa

Ciência

sem

Fronteiras

foi

um

passo

importante

da

internacionalização da Educação Superior do Brasil, promovendo e financiando
intercâmbios estudantis, e transformando as estratégias das IES do Brasil para
se inserirem num movimento acadêmico mundial.
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INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO CONTEXTO
EMERGENTE AVANÇOS E DESAFIOS: ESTUDO DE CASO DA
UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DE SANTA CATARINA

António Pedro Barbosa Cardoso1
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Eixo 4 – Internacionalização da Educação Superior
RESUMO
Pretendemos com este artigo, compreender os avanços, os desafios, a pertinência, a
relevância e o crescente protagonismo do processo de internacionalização no campo da
Educação Superior, enquanto um dos fenômenos marcantes do contexto emergente. Partimos
do pressuposto que a internacionalização da Educação Superior ganha centralidade devido a
alguns fatores estruturantes, de entre os quais, o aumento explosivo da procura da Educação
Superior, de preferência numa IES prestigiada e de nível mundial, daí a razão da promoção
das políticas de mobilidade adotadas pelas referidas instituições. O quadro teórico-conceptual
e epistemológico emergiu das publicações recentes que têm refletido acerca das suas formas
de operacionalização. A nossa ancoragem metodológica é a da pesquisa qualitativa, através de
um estudo de caso da Coordenadoria do Setor de Relações Internacionais de uma
Universidade Comunitária Catarinense. Para o tratamento dos dados utilizamos os princípios
da Análise Textual Discursiva. Os principais resultados apontam que, a conceptualização
dessa temática, ainda não é consensual na comunidade cientifica, devido, sobretudo à recente
emergência, evidencia-se ainda que, no Brasil e em particular, na Instituição estudada, a
“internacionalização out” como a “in” e a at home ainda são incipientes, comparativamente a
outras instituições e aos países centrais. Sugere, no entanto que, nos últimos 10 anos, ocorreu
um avanço nos três movimentos acima listados; a internacionalização foi crescendo e se
consolidando na Instituição estudada; as possibilidades foram ampliadas; os estudantes
apresentam indicativos positivos, e a Instituição realiza várias atividades no sentido de bem
atender os estudantes e proporcionar uma boa formação acadêmica/profissional/humana, dos
estudantes em situação de internacionalização.
Palavras-chave: Educação superior. Internacionalização. Contexto emergente. Globalização.
Universidade Comunitária Catarinense.
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INTRODUÇÃO
Compreender e atuar no mundo de hoje tem-se tornado numa tarefa
cada vez mais dinâmica, complexa e exigente. Com o advento da globalização,
as sociedades têm sofrido um processo de transformações que atingem
diversos setores: econômico, político, social e cultural, que revelam em si
novas oportunidades, assim como desigualdades e desafios.
Nesse contexto de inúmeras mudanças surgem também novos
conceitos

que

demarcam

as

relações

estabelecidas

nesse

cenário,

caracterizando-a assim como um processo múltiplo. Um desses, é a sociedade
do conhecimento, embora seja um termo um tanto a quanto controverso, ponto
ao qual não pretendemos nos deter. Entretanto, são inegáveis os esforços e
investimentos, de grande parte das nações, para a manutenção dessa lógica,
sob a égide de um discurso que conduza a sociedade ao progresso por meio
desse conhecimento.
Os olhares têm se voltado cada vez mais para as Instituições de Ensino
Superior (IES). Neste sentido, é oportuno elucidar e discutir suas funções
nesse período de globalização e por outro lado, refletir sobre os desafios
interpostos pela internacionalização nas IES, nesse contexto emergente,
caraterizada por Morosini (2014) como “contextos que tem ethos do
desenvolvimento humano e social na globalização, em que há interação com
outras formas de contextos” (p. 386). Isto é, a autora assinala que esse
conceito ocuparia um espaço de transição entre um modelo tipo (i) ideal
weberiano de educação tradicional – educação superior voltada ao bem social
e um outro (ii) de educação superior neo-liberal. Marilia Morosini (2014) diz que
no primeiro a “ciência e a tecnologia estão orientadas para o desenvolvimento
cientifico, para a promoção da cultura e do serviço à comunidade” [...] segundo
a mesma a preocupação maior é com a relevância e com o financiamento
estatal às atividades universitárias e à gratuidade para os estudantes” (p. 386).
Enquanto que para o segundo, uma “universidade orientada ao bem individual
e espaço de realização pessoal, satisfazendo os perfis do mercado de trabalho
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[...] há o privilégio da rentabilidade privada e da satisfação da demanda privada
por educação (p. 387).
Um processo que as IES têm vivenciado hoje e de maior relevância é o
da

internacionalização,

influenciado

por

alguns

fatores

estruturantes

identificadas por Cerdeira (2015) no aumento explosivo da procura da ES, em
IES prestigiadas e que patenteiem excelentes avaliações institucionais dos
organismos multilaterais e das agências de avaliação e acreditação. Daí a
razão da mesma autora apontar que tem aumentado e fortificado as políticas
nacionais de mobilidade, o reforço dos programas de internacionalização da
ES, através do reforços de investimentos governamentais, marketing de países
e IES para atrair estudantes de outros países, no caso de alguns países
europeus como forma de preencher as vagas ociosas das suas instituições
(CERDEIRA, 2015), bem como movimentos de afirmação dos países
emergentes,

os

comumente

designados

de

BRICS,

através

da

internacionalização Sul-Sul, caraterizada de forma sintética por autores como
(PINO, 2007; PUENTE, 2010; XALMA, 2011), um processo de parceria
econômica, política e social, comercial ou de qualquer outra natureza que se
estabelece trazendo vantagens mútuas para os parceiros semiperiféricos e
periféricos, tanto de forma bilateral como multilateral de base solidária dos
autora.
Portanto, as relações acadêmicas globais têm se estreitado cada vez
mais, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão. Cenário este que tem
suscitado alguns debates, principalmente em se tratando da Educação
Superior na América Latina, dada suas particularidades históricas, como por
exemplo, a criação tardia dessas instituições. Somando-se a isso, temos
também os papéis complexos das Universidades delineados nesse período da
globalização. Para Altbach (2009, p. 31), “as Universidades em todo mundo
estão sendo convocadas para desempenhar cada vez mais papéis, e
normalmente, com menos recursos”.
O autor referido também acentua que isso tem trazido resultados que
podem atingir diretamente as missões acadêmicas, tornando-a sem foco,
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impactando assim negativamente na sua qualidade, tendo em vista o contexto
em que as IES estão inseridas, imbricado por várias questões, como a
massificação do ensino, o problema do bem público da Educação Superior
(ES), o acesso e equidade, entre outros.
E ainda, tentar compreender e conciliar esse hibridismo segundo
(MOROSINI, 2014) “educação superior voltada ao bem social [...] universidade
orientada ao bem individual e espaço de realização pessoal”, (p. 386 – 387), ou
ainda nas palavras de Dias Sobrinho (2005) como manter uma “ideia clássica
de universidade, fundada na noção de universalidade, de comunidade
acadêmica produzindo conhecimentos desinteressados e livremente” (p. 32).
Continuando ancorado nesse autor, assinalamos três das principais tarefas
(funções), desafios e expectativas da universidade nessa contemporaneidade:
(i) forte demanda por mais escolarização de nível superior, que
acabou acarretando uma grande expansão das matrículas, muitos
países passando de categoria de elite para a de massa e até mesmo
para a universalização; (ii) conexão da educação com expansão
social da divisão do trabalho; e (iii) valor econômico do trabalho,
sobretudo da pesquisa especializada para o impulso de nichos
mercantis ocasionando uma grande fragmentação das atividades
acadêmicas. (DIAS SOBRINHO, 2005, p. 36- 37).

Neste sentido, o objetivo geral desse estudo foi compreender os
desafios, a relevância e o protagonismo do processo de Internacionalização no
campo da Educação Superior, enquanto um dos fenômenos marcantes desse
Contexto Emergente (MOROSINI, 2014). E os objetivos específicos: (i)
conceptualizar a internacionalização da ES no contexto emergente; e (ii)
relacionar os insumos teóricos e epistemológicos (do conceito em pauta) com
os

desafios,

demandas,

análises

e

compreensões

do

processo

internacionalização em uma Universidade Comunitária de Santa Catarina,
através da identificação dos avanços, das possibilidades e dos seus limites,
nas relações internacionais estabelecidas com seus congêneres e parceiros.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2 INTERNACIONALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR
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2.1 HISTÓRICO E PRINCÍPIOS DA INTERNACIONALIZAÇÃO
Na

literatura

especializada

podemos

identificar

que

a

internacionalização, sobretudo, da ES não é algo recente, ou seja, está
marcadamente relacionada ou não com a existência de Universidade num
determinado lugar. Esse foi o contexto europeu dos séculos XIII – XVIII, que
ficou conhecida como “peregrinação acadêmica” (DUARTE, CASTRO,
PEREIRA E CRUZ, 2009, p. 3). Aliás, perspectiva também apresentada por
Dias Sobrinho (2005), de que “por vocação a universidade tem sido uma
instituição que preserva e alimenta a dimensão internacional”, (p. 139). Fica
patente que no período histórico anteriormente referido a mobilidade
acadêmica

fora

marcada

pela

escassez

de

IES.

Entretanto,

a

contemporaneidade, início do Século XXI, o cenário metamorfoseou-se, se
levarmos em consideração o relatório de Association of International Educators
(2011 apud ALTBACH, 2009), assinala um crescimento significativo no número
total de matriculas nas IES (250 milhões) e que destes cerca de 3 milhões têm
feito mobilidade acadêmica, enquanto uma das formas de internacionalização.
Posição também corroborada por Laus (2012.
Contudo, caracterizar tal cenário de forma linear, constitui um
empreendimento complexo e arriscado na medida em que o subjaz vários
fatores engendrados, essencialmente no século XX: (i) imperialismo ou
colonialismo acadêmico dos países centrais; (ii) o caráter político da
internacionalização devido à Guerra Fria; (iii) a globalização marcadamente nos
seus aspectos econômicos-comerciais, como veículo de materialização dos
princípios neoliberais. Isto é, fenômeno que se inicia com o esbatimento das
fronteiras (DIAS SOBRINHO, 2005).
Portanto, a internacionalização educativa é uma consequência direta do
processo de globalização que implicou em uma maior complexidade social, na
partilha de conhecimentos, na busca de novos mercados, na emergência, e
uma cada vez mais acentuada competitividade entre as nações, principalmente
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as hegemônicas no contexto mundial, e uma forte ascensão das do eixo
BRICS5.
Dessa forma, consideramos esse processo como um dos muitos
expedientes da ideologia neoliberal, isto é, das múltiplas tramas engendradas
para o financiamento e recrudescimento da sua posição no panorama mundial,
que também está sendo transladado às universidades públicas, principalmente
nos casos em que o Estado-nação assume a posição de Estado mínimo,
adotando a política de quase mercado, posição fundamentada em Dias
Sobrinho (2005) e Afonso (2000).
Nessa ordem de ideias, então podemos inferir que os principais fatores
que afetaram ou influenciaram as relações entre o Estado e a Educação
Superior prendem-se com o declínio do consenso do Estado-providência
afetada por mudanças na economia global associada à tese do esvaziamento
do Estado traduzido pela transferência do seu poder quer aos organismos
supranacionais quer aos organismos subnacionais.
Diante do que foi visto, consideramos pertinente pontuarmos aqui as
formas como a Internacionalização se processa. Segundo Morosini (2011), a
internacionalização da ES pode ser analisada em diferentes planos, no entanto
a autora identifica dois desses planos: sistema de educação superior e o da
instituição universitária, sobretudo, quando esse subsistema está centralizado
no Estado (p. 94). Segundo a mesma autora a perspectiva de sistema
subdivide-se em dois modelos: (i) Cooperação Internacional Tradicional (CIT),
se caracteriza por “relações de competitividade entre as IES na captação de
sujeitos e consumidores. A ênfase é posta nos contatos internacionais e nas
atividades que fortalecem as IES, principalmente as de pesquisa e pósgraduação” (p. 95); e o (ii) modelo Cooperação Internacional Horizontal (CIH),
que se caracteriza pela “solidariedade e pela consciência internacional” (p. 96),
assinalando assim, a sua oposição quanto ao modelo anterior.

5

BRICS: países emergentes, eixo composto por: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
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Por sua vez, a internacionalização na perspectiva institucional, segundo
Morosini (2011), também se subdivide em dois modelos: (i) Central: “incorpora
uma dimensão internacional, intercultural ou global aos objetivos, funções e
organização da educação pós-secundária” (p. 96); (ii) Periférico: “é um
processo que se caracteriza pelas atividades internacionais em alguns setores
da IES” (p. 97).
Moraes (2007) cita a tendência do projeto de universidade global, talvez
afinada com as propostas de Bolonha e que esta globalização estará cercada
de controle no ensino superior.
Estamos de acordo, pois a internacionalização que integra este processo
de globalização, já se apresenta como indicador de avaliação de cursos e IES
brasileiras, possivelmente devido as recomendações provenientes de relatórios
e avaliações, oriundos de agências e organismos multilaterais reguladores
como: Banco Mundial, FMI, OMC, OCDE, Unesco, UE, os quais impõem
agendas de reforma relacionadas as condições, políticas e obrigações. Então,
Moraes cita Sguissardi (2002, p.14) para apresentar tais “recomendações”,
sintetizadas nas seguintes expectativas e exigências:
a) Retração e descompromisso do estado na manutenção do ensino
superior, deixando nas mãos da iniciativa privada. Controle
permanece; b) Empresariamento do ensino, com gestão
assemelhada as empresas econômicas; c) Processos de avaliação
semelhantes aos critérios de qualidade: produto, custo/beneficio; d)
Privatização das IES públicas, diversificando fontes de recursos via
cobrança de mensalidade, contrato de pesquisas com empresas e
serviços, consultoria e doações da iniciativa privada; e) O ensino
superior seria como as empresas comerciais, teria que alcançar o
máximo de diferenciação institucional, o que garantiria a
competitividade, eleita cerne do progresso em todos os domínios de
ação social.

Percebemos que este movimento da globalização sinaliza para possíveis
mudanças nas IES brasileiras, ao mesmo tempo, que evidencia a necessidade
da parceria tripartida: universidade, público, privado em conjunto com o
processo de internacionalização. Neste sentido, poderíamos pensar: será que
as IES brasileiras estão preparadas para enviar e receber estudantes,
professores e pesquisadores, prestar serviços em outros países, entre outros?
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Lima e Maranhão (2009) chamam a atenção para o alargamento dos
desequilíbrios regionais tendo em vista o grande descompasso dos ativos
conquistados nos países centrais e periféricos. Na mesma senda, as autoras
citam Dalle (2004), Teodoro (2003) e Santos (2002) para elucidar o conceito de
internacionalização ativa e passiva, sendo que a ativa “está limitada a poucos
países, se presta a criar condições que favorecem a emergência de uma
espécie de internacionalização hegemônica”, enquanto que a passiva “está
presente na maioria dos países semi periféricos e periféricos da economia do
mundo e seus resultados tendem a responder mais a interesses comerciais do
que culturais.” (p. 584).
METODOLOGIA
O presente trabalho foi construído segundo os princípios teóricos da
pesquisa qualitativa (MORAES e GALIAZZI, 2013). Como fonte de informações
utilizamos Análise de Conteúdo por meio de pesquisa documental (BARDIN,
2004), e ainda os princípios do Estado de Conhecimento (MOROSINI, 2006),
através de leitura flutuante. O corpus de análise empírica advém de uma a
entrevista semiestruturada, intencional com o Coordenador do Setor de
Relações Internacionais de uma Universidade Comunitária de Santa Catarina,
isto é, o estudo configura-se como estudo de caso. O tratamento da informação
recolhida da referida entrevista, foi feito ancorado nos princípios da Análise
Textual Discursiva (ATD), que constitui um processo auto organizado de
construção de compreensão em que novos entendimentos emergem a partir de
uma sequência recursiva de três componentes: a desconstrução dos textos
(corpus), a unitarização; o estabelecimento de relações entre os elementos
unitários, a categorização e o metatexto para captar o emergente em que a
nova compreensão é comunicada e validada, (MORAES E GALIAZZI, 2011, p.
12).

3 DESAFIOS EMERGENTES DA INTERNACIONALIZAÇÃO: ANÁLISE E
PROBLEMATIZAÇÃO DOS DADOS EMPÍRICOS
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3.1 O CASO DE UMA INSTITUIÇÃO COMUNITÁRIA DE ENSINO SUPERIOR
– ICES- CATARINENSE
A ICES catarinense estudada tem 47 anos de existência, sendo 18 anos
como Universidade. Possui cinquenta cursos de graduação com mais de 10 mil
e quinhentos estudantes, sendo que em torno de 70% desses tem algum tipo
de

bolsa,

financiamento

especialização,

seis

ou

estágio

mestrados

e

não

obrigatório;

dois

25

doutorados

cursos

de

totalizando

aproximadamente 1.500 estudantes e um Colégio com ensino fundamental e
médio com mais de 300 alunos e cursos técnicos do PRONATEC com quase
300 alunos. Possui mais de 600 professores e de 650 técnico-administrativos.
Quanto ao Setor de Relações Internacionais estudado foi criado há
anos, e conta com um coordenador uma funcionária e dois estagiários.
Tal como fizemos referência na caraterização metodológica, o
tratamento das informações recolhidas foi feita através da ATD. Emergiram três
categorias e os dados quantitativos foram organizados na tabela a seguir.
Apresentamos alguns dados da Internacionalização da Educação
Superior de uma ICES catarinense:

Início
da N.
de
Internacionalização Convênios e
termos
de
Cooperação
2005

42

N. de Profs. em
situação
de
internacionalização
Grad. Pós
Pós
Grad. Doc
--3

N.
N. e Origem dos estudantes em
Estudantes Internacionalização – In
In e Out
África
Europa Ásia A.
Latina
Angola
Espanh Índia Haiti
Cabo
a
México
Verde
Rússia
Peru
Moçambiq
Paragu
ue
ai

N. de Estududantes
em situação de
internacionalização
Graduação Pós
Grad.
174
--

N.
e
Destinos
dos
estudantes
em
Internacionalização - Out
Europa
América
do
Norte
Holanda, Canadá,
Reino
EUA
Unido,
Irlanda,
Austrália,
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Senegal
Congo

Itália,
Portugal,
Espanha

Fonte: Os Autores, 2017.

3.2 CATEGORIAS EMERGENTES DO ESTUDO
3.2.1 Natureza de Internacionalização de uma ICES catarinense e seus
formatos
Segundo o nosso entrevistado, o Coordenador do Setor de Relações
Internacionais de uma ICES catarinense, esse fenômeno tem acontecido
simultaneamente, tanto a (i) Internacionalização In, caraterizadas por:
mobilidade acadêmica na vinda de estudantes dos diversos continentes e como
a (ii) Internacionalização Out, através de ida de alunos da UNESC para realizar
estudos, graduação sanduíche em outras IES, pós-graduação, área de
pesquisa, publicação de artigos, mobilidade de pesquisadores atuantes na IES;
Quanto à natureza dessas modalidades, o entrevistado, diz que é
praticado os dois, ou seja tanto a (i) passiva; como (ii) ativa, que abrange a
mobilidade acadêmica e participação de professores em eventos, participação
de técnicos na busca de parcerias com IES estrangeiras em diversos países;
incoming (sentido de vinda de alunos e de vinda de receitas para IES);

3.2.2

Condições

e

estratégias

para

a

materialização

da

Internacionalização: entre desafios e avanços
A política estratégica de desenvolvimento e crescimento da Universidade
segundo o nosso entrevistado está ancorado nas diretrizes para as relações
diplomáticas do governo brasileiro, isto é, tornar-se num “global player”. Por
isso, a UNESC, definiu no seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), a
promoção da “visibilidade da Instituição no exterior; os acordos com IES
estrangeiras; ser um fomentador de potenciais alunos para captação de
ciências sem fronteiras; sinergia no sentido de enviar e receber alunos para
exterior; busca de parcerias para mobilidade e pesquisa.
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O nosso entrevistado disse que no início foi difícil, daí que, a sua
instituição teve que “Quebrar barreiras para avançarmos - iniciamos com
angolanos para termos congoleses e estudantes de outras nacionalidades [...]
agora temos 12 nações estrangeiras”. O mesmo continua dizendo que “mesmo
que sejamos considerados uma IES de pequeno porte estamos no cenário
mundial, ampliando cada vez; envio de alunos para diversos países como:
Canadá, EUA, Holanda, Reino Unido, Irlanda, Austrália, Itália, Portugal,
Espanha, entre outros. Temos também ampliado a participação de alunos e
professores em eventos internacionais, como congressos, seminários, entre
outros”
Os principais ganhos assinalados pelo Coordenador do Setor de
Relações Internacionais, para além dos implicitamente já apontados,
sobressaem no seu discurso, ainda, a criação de excelentes condições para
acolher tanto os alunos em situação de Internacionalização In, como a
recepção de professores em missões de mobilidade acadêmica, pesquisa.
Refere que os estudantes estrangeiros, provenientes das mais diversas partes
do mundo, com culturas diferentes, línguas diferentes, situação econômica
também diferenciada, a sua Instituição optou pela diversificação de ofertas
curriculares sobre a cultura, idiomas.
Ressalta que a Universidade têm oferecido curso de línguas, como o
português para estrangeiros, gratuitamente aos estudantes em situação de
internacionalização.
Em suma, o nosso entrevistado apresenta como principais condições
para facilitar a integração na universidade e na comunidade, o aproveitamento
escolar, isto é, para que os estrangeiros se sintam bem acolhidos e em casa,
as seguintes atividades: recepção aos calouros estrangeiros com reitoria e
setor

de

relações

internacionais;

português

para

estrangeiros,

acompanhamento da estada e prorrogação de visto junto a DPF (mais
importante); atividades culturais na IES; encontros com imprensa escrita, rádio
e TV; emissão do edital de estrangeiros; legalização da estada do estrangeiro
no país; fornecimento do espaço da IES para realização de serviços consulares
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de acadêmicos estrangeiros (país de origem); emissão da carta para obtenção
de visto; alguns serviços de saúde pública para estrangeiros como vacina;
solicitar um parceiro em sala de aula quando o estrangeiro não domina o
português; encaminhamento para questões psicopedagógicas (dificuldade de
aprendizagem); encaminhamento para estágio não obrigatório e bolsa de
estudos; encaminhamento de edital de PEC-G e PEC-PG, entre outras ações
internalizadas e cristalizadas nas práticas da universidade na sua missão de
tornar-se cada vez mais internacionalizada.
Contudo, assinala que o grande desafio da Instituição é participar de
eventos internacionais, principalmente no exterior, isto é, queremos a
consolidação da Internacionalização (IN e OUT) pela UNESC. O nosso
entrevistado diz “penso que tais participações em eventos internacionais vão
retroalimentar os dois fluxos (In e Out), ao criamos mais parcerias, mais
acordos, e mais sinergias”.

3.2.3 Percepção da vivência da Universidade pelos estudantes na
perspectiva do Coordenador do Setor das Relações Internacionais
Ao questionarmos o nosso entrevistado como avalia o acompanhamento
aos seus estudantes em situação de internacionalização, ele considera que os
mesmos têm vivido a Instituição de forma muito positiva. Tal situação se reflete
nos feedbacks que têm constantemente recebido; na resolução dos seus
problemas com hospedagem, serviços na Polícia Federal, acompanhamento
dos que apresentam dificuldades na aprendizagem e que são encaminhados
aos serviços de apoio, criados com esse propósito; a participação na vida
institucional da universidade por meio de serviços de extensão com a
comunidade. Por fim considera que o fato da cidade, onde se localiza a
universidade, ser de pequeno porte tem facilitado e muito a vida dos
estudantes estrangeiros, seja com hospedagem, transporte ou integração
comunitária.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A imersão nessa temática ampliou nossa compreensão referente a
internacionalização, por consequência os objetivos foram atingidos, tendo em
vista que a diversidade de conceitos encontrada permitiu-nos considerar que
não há um consenso acadêmico sobre este fenômeno. Na nossa ótica, há que
se ter uma abertura epistemológica na comunidade científica para que os
vários contributos, das diferentes latitudes possam dialogar harmoniosamente.
A internacionalização está num processo cada vez mais crescente
principalmente nos países centrais ou hegemônicos, sendo os destinos mais
procurados pelos estudantes. Dentre eles, os EUA configuram-se como o mais
procurado. Segundo a literatura consultada e utilizada para esse trabalho é o
país onde se pode encontrar as condições mais adequadas para essa
demanda. Para as autoridades Estadunidenses, o acolhimento de estudantes
estrangeiros tem constituído uma fonte de renda significativa para a sua
economia.
No que concerne a Europa, a institucionalização da Convenção de
Bolonha visa recuperar a posição hegemônica perdida a favor dos norteamericanos, advento de todo investimento nos últimos anos, no projeto de
Bolonha, na criação de infraestrutura legais e normativas, tais como: o
reconhecimento,

a

acreditação

e

a

validação

dos

certificados;

a

institucionalização de sistemas de avaliação e de qualidade (EQAR); o
financiamento de ES por meio de bolsas de “internacionalização in”, entre
outras modalidades.
No caso brasileiro tanto a “internacionalização out” como a “in” ainda é
incipiente comparativamente aos países centrais. Da mesma forma na
Instituição catarinense estudada.
No entanto, percebemos que nos últimos anos ocorreu um avanço nos
dois movimentos; a internacionalização foi crescendo e se consolidando na
Instituição estudada; as possibilidades foram ampliadas; os indicativos
referentes as vivências dos estudantes são positivas, e a Instituição realiza
várias atividades no sentido de bem atender e proporcionar uma boa formação
acadêmica/profissional/humana.
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Por fim, pensamos que se faz necessário aprofundar os estudos acerca
desta temática emergente e relevante no ensino superior.

REFERÊNCIAS
AFONSO, A. Reforma do Estado e Políticas Educacionais: alguns tópicos para
discussão. In: ANUÁRIO DO GT ESTADO E POLÍTICA EDUCACIONAL.
Caxambu: ANPED, 23., 2000. p. 15-36. Disponível em
<www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101>. Acesso em: 22 abr.
2015
ALTBACH, P. GUNI – Global University Network for Innovation. Tradução: Vera
Muller. Os papéis complexos das universidades no período de globalização. In:.
Educação Superior em um tempo de transformação: novas dinâmicas para
a responsabilidade social. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2009. p. 31-36.
PINO, B. A. La Cooperacion Internacional para el Desarrollo: fundamentos e
justicaciones em la perspectiva de la Teoria de las Relaciones Internacionales.
Carta Internacional, v. 2, n. 2, pp. 32 – 47, 2007.
BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2004.
CERDEIRA, L. M. M. Educação Superior em Contextos Emergentes: a
qualidade e a internacionalização. In: Educação Superior e Contextos
Emergentes. In FRANCO, M. E. D. P.; ZITKOSKI, J. J.; FRANCO, S. R. K.
(Orgs), Educação Superior e Contextos Emergentes. Porto Alegre:
EdiPUCRS, 2015.
DIAS SOBRINHO, J. Dilemas da Educação Superior no Mundo
Globalizado: Sociedade de Conhecimento ou Economia do Conhecimento?
São Paulo: Casa do psicólogo, 2005.
DUARTE, R. G.; CASTRO, J. M. de; CRUZ, A. L. A. and MIURA, I. K. O papel
dos relacionamentos interpessoais na internacionalização de instituições de
ensino superior. Educação em Revista. Educ. rev. vol.28, n.1, Belo Horizonte,
pp. 343-370, Março 2012. Disponível
em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010246982012000100015>. Acesso em: 04 de julho de 2015.
LAUS, S. P. Internacionalização da Educação Superior: um Estudo de Caso
da Universidade Federal de Santa Catarina. Tese em Administração
apresentada ao Programa de Pós-graduação em Administração da
Universidade Federal da Baía. Salvador, 2012.
1735

LIMA, M. C.; MARANHÃO, C. M. S. de A. O sistema de educação superior
mundial: entre e internacionalização ativa e passiva. Avaliação. Campinas;
Sorocaba/SP, v. 14, nº 3, p.583-610, nov. 2009
MARCONDES, M. C. Globalização e (des) igualdades: desafios
contemporâneos. Porto/Portugal: Porto, p. 51-59, 2007
MORAES, R. e GALIAZZI, M. do C. Análise Textual Discursiva. Ijuí: Unijuí,
2013.
MOROSINI, M. C. Estado do conhecimento sobre internacionalização da
educação superior - Conceitos e práticas. Educar. Curitiba: Editora UFPR, n.
28, p. 107-124, 2006. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/er/n28/a08n28.pdf>. Acesso em: 30 de junho de 2015.
___________. Qualidade da Educação Superior e Contextos Emergentes.
Revista de Avaliação Institucional da Educação Superior, Campina;
Sorocaba, v. 19, n. 2, p. 385 -405, Jul. de 2014.
___________. Internacionalização na Produção de Conhecimento em IES
Brasileiras: Cooperação Internacional Tradicional e Cooperação Internacional
Horizontal. Educação em Revista. Belo Horizonte, v. 27, n. 1, pp. 93 -112, abr.
2001.
PACHECO, J. A.; MORGADO, J. C. and MOREIRA, A. (Orgs.) O processo de
Bolonha vis-à-vis a globalização de um modelo de ensino superior. In:
MORAES,
PUENTE, C. A. I. A cooperação técnica horizontal brasileira como
instrumento de política externa: a evolução da cooperação técnica com
países em desenvolvimento – CTPD – no período 1995-2005. Brasília:
FUNAG, 2010.
XALMA, C. Report n South-South Cooperation in Ibero-America 2011.
Madrid: Ibero-Americam General Secretariat (SEGIB), 2011.

1736

O PAPEL DA GESTÃO NO PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR: UM ESTUDO MULTICASO
Carla Camargo Cassol da Silva1
Marília Morosini2
Eixo 4 – Internacionalização da Educação Superior
RESUMO
No cenário do século XXI, a globalização exerce uma forte influência na Educação Superior e a
internacionalização das universidades passa a ser um dos componentes emergentes. O atual
cenário mundial globalizado e interconectado demanda egressos qualificados para atuar nesse
cenário. No entanto, torna-se necessário conhecer se a internacionalização está realmente
contribuindo para o alcance dos objetivos das instituições e é nesse sentido que a gestão do
processo de internacionalização torna-se fundamental. A fim de trazer luz a esse problema,
este estudo exploratório, de abordagem qualitativa, objetiva analisar como duas instituições de
ensino superior privadas comunitárias fazem a gestão da internacionalização. Para tanto, foi
realizado um estudo multicaso, em que a coleta dos dados baseou-se na pesquisa documental,
observações diretas e entrevistas semiestruturadas, realizadas com gestores diretamente
envolvidos com o processo de internacionalização nessas instituições. Assim sendo, a
pesquisa objetivou analisar como as IES fazem a gestão dos seus processos de
internacionalização, verificando se há metas e indicadores de internacionalização e como se
dá o monitoramento dos indicadores utilizados. Desse modo, os métodos e ferramentas de
gestão da internacionalização das IES pesquisadas foram descritos e analisados. Ademais, foi
possível identificar, através da literatura, práticas de gestão do processo de internacionalização
adotadas internacionalmente. Os resultados sugerem que a identificação de algumas lacunas e
a adoção de algumas práticas de gestão poderão promover um ciclo de evolução da
internacionalização não apenas nas IES estudadas, mas também em IES que estão buscando
internacionalizar-se.
Palavras-chave: Internacionalização da Educação. Internacionalização do Ensino Superior.
Gestão. Gestão da Internacionalização.

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, instituições de ensino superior (IES) tem se tornado
cada vez mais internacionais em suas atividades, como resultado da
globalização da economia, da informação e da sociedade. A globalização
passa a impelir o surgimento de novos formatos de Instituições de Educação
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PUC/RS. E-mail: cccassol@hotmail.com.
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Superior (IES), influenciando a docência e discência, a re-elaboração de
currículos e exigências sociais que levam em conta não apenas mecanismos
internacionais,

mas

também

as

necessidades

de

cada

país.

A

internacionalização das universidades, portanto, passa a ser um dos
componentes emergentes. Nas palavras de Morosini e Nascimento (2012,
p.202),
[...] a qualidade em contextos globalizados é marcada, na maioria dos
casos, pela internacionalização, via intercâmbio estudantil e docente,
e/ou currículos internacionalizados e num estágio mais aprimorado
via redes colaborativas.

Para WIT (2011), o futuro da educação superior será de parcerias
internacionais

estratégicas

em

pesquisa,

ensino

e

transferência

de

conhecimento entre universidades, para que possam gerenciar os desafios que
a globalização demandará. Na verdade, é possível afirmar que a globalização
já demanda. Hudzik (2011, p. 10) afirma que “[...] para tornar-se uma instituição
de educação superior de distinção no século XXI é requerida sistemática
atenção institucional para a internacionalização – e para engajamento
institucional no exterior”.
A importância da internacionalização em IES, portanto, torna-se
incontroversa.

Também

a

importância

da

gestão

do

processo

de

internacionalização revela-se como chave para o sucesso do mesmo
(MARINGE, 2009; HÉNARD, DIAMOND E ROSEVEARE, 2012; ET AL, 2002;
BRANDENBURG E FEDERKEIL, 2007), mostrando-se como ponto de
fundamental importância para que seja possível conhecer se o caminho
percorrido até então pela IES está de fato conduzindo ao alcance dos objetivos
propostos pela mesma, uma vez que “(...) a internacionalização abre muitas
oportunidades para instituições de ensino superior e, se bem administrada,
pode render uma variedade de benefícios para a instituição e sua comunidade”
(HÉNARD; DIAMOND; ROSEVEARE, 2012, p. 40).
Apesar de ser percebida como necessária e fundamental, nem sempre é
possível afirmar que há gestão eficaz da internacionalização. Knight (2008)
afirma que as instituições frequentemente gastam tempo demais descrevendo
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em termos vagos o status da internacionalização, e que medições relevantes,
relacionadas com objetivos explícitos e metas, trariam informações mais
relevantes para analisar potencialidades e oportunidades de melhoria, mas são
raras.
Diante deste cenário, torna-se necessário buscar informações sobre a
gestão do processo de internacionalização em IES, o que motivou a realização
desta pesquisa, que objetivou analisar como duas IES comunitárias brasileiras
fazem a gestão da internacionalização. Como objetivos específicos, buscou-se
i) verificar se as IES possuem metas de internacionalização; ii) se ambas
possuem indicadores de internacionalização, iii) se as IES estudadas
monitoram seus indicadores e iv) havendo indicadores, como se dá o
monitoramento dos mesmos.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Muitos autores trazem conceitos e definições para internacionalização
do ensino superior, mas o mais amplamente aceito, e que foi utilizado para os
fins dessa pesquisa é o de Knight (2008, p. 21): “[...] o processo de integrar
uma dimensão internacional, intercultural ou global na proposta, funções ou
entrega da educação superior”. O termo processo é utilizado para enfatizar a
relação contínua e prolongada da atividade, inferindo a necessidade de se ter
um método e/ou procedimento.

Assim, é possível “distingui-la de ações

isoladas e institucionalmente não integradas, consideradas como sinônimo de
internacionalização” (MIURA, 2009, p. 2). O verbo “integrar” atribui um sentido
de que é necessário um engajamento de todas as partes interessadas, sejam
internas ou externas, a partir das parcerias firmadas. A partir dessa definição,
pode-se inferir a complexidade da gestão da internacionalização, dado
englobar não apenas a gestão da força de trabalho de uma IES, mas de uma
gestão mais global de serviços, tarefas e estruturas. Segundo Knight (1994),
uma

questão

crucial

para

a

adequada

gestão

do

processo

de

internacionalização é traduzi-lo em uma estratégia abrangente e ao mesmo
tempo prática, que integra e institucionaliza a dimensão internacional nos
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sistemas e valores da universidade. Nesse sentido, a praticidade se daria
através da definição clara dos objetivos e metas da internacionalização,
aplicáveis em todos os níveis e setores das instituições.
Hénard, Diamond e Roseveare, (2012, p. 40), sugerem que “[...] as
instituições podem gerir a internacionalização de forma mais efetiva
considerando

quatro

desenvolvimento

de

áreas

principais:

compreensão

uma

abordagem

estratégica,

do

ambiente,

otimização

da

implementação, monitoramento e avaliação”.
Segundo os autores, a compreensão do ambiente que afeta a
internacionalização abrange identificar os objetivos da internacionalização para
governos e atores relacionados com o processo, tanto do país de origem como
dos países em que a cooperação interessa à instituição.
Já

o

desenvolvimento

internacionalização

aponta

de

para

uma
a

abordagem

elaboração

de

estratégica

de

um

de

plano

internacionalização, que prevê desde o estabelecimento de objetivos que a
instituição pretende alcançar com o processo, a seleção de modos e formas de
internacionalização para cada instituição, o desenvolvimento de um modelo de
negócio que suporte a estratégia definida, alocação de recursos, o
engajamento das pessoas chaves e, por fim, a definição de possíveis
parceiros.
A otimização da implementação implica na realização de benchmarking
com outras instituições já internacionalizadas, a fim obter aprendizado, buscar
garantir

o

alinhamento

organizacional

para

com

os

objetivos

de

internacionalização definidos na etapa anterior, estabelecimento de uma
comunicação eficaz entre as diferentes áreas da instituição e com partes
interessadas que atuam tanto dentro como fora da instituição, criação de um
escritório de internacionalização para dar suporte aos serviços oferecidos,
entre outros.
Finalmente, a inserção das etapas de monitoramento e avaliação no
plano estratégico de internacionalização consiste em avaliar se as práticas
adotadas estão alcançando os objetivos e entregando os benefícios esperados.
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Maringe (2009) realizou um estudo exploratório desenvolvido em seis
universidades localizado no Reino Unido, cujos principais objetivos eram: 1)
identificar

como

a

internacionalização

é

conceituada

nas

instituições

estudadas; 2) identificar evidências da integração estrutural do processo de
internacionalização nos serviços das universidades e 3) compreender os
desafios que as instituições enfrentam na busca pela integração do conceito de
internacionalização como um amplo elemento estratégico daquelas instituições.
O estudo indica que há uma falha na gestão da internacionalização do ensino
superior, uma vez que os gestores de internacionalização das IES dão
demasiada ênfase aos objetivos externos da organização, deixando de
perceber o impacto de questões críticas internas durante o processo.
Jiang e Carpenter (2013), corroboram com as discussões trazidas por
Maringe (2009) ao afirmar que as questões de implementação da estratégia na
internacionalização do ensino superior iniciam no nível operacional do corpo
docente e resultam em uma integração ineficiente dentro da universidade.
Alguns estudos conduzidos no Brasil mostram que, em muitas IES, o processo
de internacionalização iniciou-se através de iniciativas individuais, muitas vezes
isoladas e desarticuladas de professores e que, apenas após a maturação
dessas atividades e também a percepção de agregação de valor dessas
atividades para a reputação e qualidade dos serviços prestados pelas IES, é
que se optou por tornar a internacionalização como elemento estratégico
(MIURA, 2009). Possivelmente uma gestão adequada da internacionalização,
que atente para as quatro etapas principais anteriormente abordadas
(HÉNARD, DIAMOND E ROSEVEARE, 2012), minimizariam tais barreiras e
dificuldades, trazendo clareza ao processo em si e fazendo com o que o
mesmo traga benefícios econômicos, culturais e qualitativos para os serviços
institucionais.
A internacionalização, na forma como está definida por Knight (1994), é
um processo que reflete um conjunto de atividades e estratégias que as
instituições formulam a fim de responder aos seus desafios. Desse modo,
algumas instituições adotam e implementam estratégias de internacionalização
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de forma mais consistente, o que, como consequência, resulta em haver
instituições mais internacionalizadas do que outras (BEERKENS et al, 2010). A
partir dessa percepção, Brandenburg e Federkeil (2007) contribuem de forma
significativa à teoria de internacionalização ao fazer uma distinção entre
“internacionalização” e “internacionalidade”, ou seja, entre processo e status.
Os autores definem internacionalidade como o status atual de uma instituição a
respeito de suas atividades internacionais, isto é, o retrato daquele momento
exato da coleta de informações. Internacionalização, no entendimento dos
autores, é então concebida como a evolução desse status, ou seja, descreve
um processo em que a instituição se move, partindo do estado atual de
internacionalidade até um estado mais aprimorado (em nível mais alto de
internacionalidade, em um tempo posterior).
Ao considerar as definições acima, é necessário que cada IES elabore,
de acordo com suas necessidades e particularidades, um conjunto de
indicadores

que

possam

mensurar

sua

internacionalidade

e/ou

internacionalização.
Brandenburg e Federkeil (2007) sugerem que ao selecionar indicadores,
devem ser consideradas as metas da instituição e se os indicadores
selecionados podem razoavelmente ser mensurados em séries históricas, pois
aqueles indicadores que trazem a informação dentro de uma série histórica e,
portanto, documentam um desenvolvimento, podem ser usados para medir
internacionalização e internacionalidade.
Os autores ainda colocam que antes de fazer uso de indicadores, a IES
precisa definir suas metas de internacionalidade e elaborar uma estratégia que
defina como essas metas e objetivos serão alcançados. Esse processo
consiste nos seguintes passos:
a)

definição de metas e objetivos de internacionalização;

b)

desenvolvimento de uma estratégia de internacionalização coerente
com os objetivos definidos;
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c)

compilação de uma série de medidas/ações a longo, médio e curto
prazos, que garantam a implementação e realização da estratégia de
internacionalização;

d)

desenvolvimento de um sistema de qualidade que 1) acompanhe de
forma efetiva a implementação das medidas/ações e realize ajustes no
plano das mesmas, quando necessário; 2) registre e analise a influência
dessas

medidas/ações

nas

metas

de

internacionalização

(BRANDENBURG e FEDERKEIL, 2007).
É razoável sugerir que a questão da escolha de indicadores de
internacionalização não é tarefa fácil e que a discussão acerca do tema se
torna

relevante.

Beerkens,

et

al

(2010)

colocam

que

a

área

de

internacionalização, até o momento, tem se mostrado muito pouco mensurável
por não utilizar indicadores válidos e comparáveis. Os autores preconizam que
as IES se contentam com algarismos chave facilmente alcançáveis ou já
disponíveis pelo processo em si, como o número de bolsas ou número de
acordos de parcerias, sem tratar da significância de indicadores chave como
um indicador de internacionalidade das IES ou questões relacionadas à
validade, objetividade e confiabilidade dos indicadores.
Sebastián (2004) valida a necessidade de ter indicadores específicos de
internacionalização, uma vez que, segundo o autor, “ao adotar indicadores a
estrutura de gestão fica obrigada a realizar um trabalho de compilação e
processamento da informação, assim como de estabelecer um método
padronizado para a coleta da informação no futuro e estabelecimento de uma
base de dados sobre as atividades (...)” (SEBASTIAN, 2004, p. 138).
Sebastián (2004, p.17) ainda declara que “a internacionalização de uma
universidade é, por sua vez, um processo e um objetivo. É um processo que
requer uma estratégia e um plano de ação, e é um objetivo na medida em que
se possa aplicar indicadores e cumprir metas”. Portanto, ao adotar indicadores,
a estrutura de gestão obriga-se a realizar um trabalho de compilação e
processamento de dados da internacionalização, assim como de estabelecer
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um método padronizado para a coleta da informação, estabelecendo uma base
de dados que poderá servir para consulta, análise e gestão.
METODOLOGIA
Após exploração teórica acerca do tema Internacionalização do ensino
superior e gestão da internacionalização, foi possível identificar a lacuna e
preocupação de diversos teóricos e estudiosos do tema concernente à gestão
da internacionalização. A definição do problema de pesquisa e foco do trabalho
determinou o estudo como exploratório de abordagem qualitativa, pois segundo
Vergara (2000, p. 47) “a investigação exploratória é realizada em área na qual
há pouco conhecimento acumulado e sistematizado”.
A pesquisa buscou responder como as IES fazem a gestão da
internacionalização, tratando-se de um evento contemporâneo e muito
discutido nos últimos anos em função da globalização e contextos emergentes
em que as IES brasileiras estão inseridas de (MOROSINI E NASCIMENTO,
2012), não prevendo qualquer controle de eventos comportamentais. “O estudo
de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno
contemporâneo

em

profundidade

e

em

seu

contexto

de

vida

real,

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são
claramente evidentes” (YIN, 2010, p. 39) e pode ser único ou múltiplo. Dado
tratar-se de duas IES, aplicou-se um estudo de casos múltiplos.
Com o problema e os objetivos da pesquisa definidos, iniciou-se o
processo de verificação de IES que possuíssem características comuns,
cabendo selecionar casos que prevejam resultados semelhantes, uma vez que
quando dois ou mais casos de um mesmo fenômeno tem uma condição em
comum, essa condição pode ser considerada a causa (ou efeito) do fenômeno
(GIL, 2010). Assim sendo, foram escolhidas duas IES privadas comunitárias
brasileiras, localizadas em grandes centros populacionais do Estado do Rio
Grande do Sul, pela previsão de terem motivações semelhantes para
internacionalizar-se.
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Determinadas as duas IES objeto de estudo, as quais serão referidas
como IES X e Y, partiu-se para a definição dos sujeitos da pesquisa e
realização das visitas de campo e entrevistas. Para Gil (2010), em estudos de
caso, a seleção dos informantes deve considerar “[...] pessoas que estejam
articuladas cultural e sensitivamente com o grupo ou organização” (GIL, 2010,
p. 121). Neste contexto, os sujeitos participantes selecionados teve como
principais aspectos a relevância e representatividade dos profissionais
envolvidos na questão problema a ser estudado, portanto, representantes da
alta administração das IES (Reitoria) diretamente envolvidos com atividades e
projetos internacionais e gestores do processo de internacionalização das IES
pesquisadas.
A etapa seguinte consistiu na elaboração do protocolo de pesquisa e do
roteiro de entrevista, o qual foi submetido à avaliação e aprovação de júri
acadêmico, composto por dois professores pesquisadores quanto ao tema de
internacionalização do ensino superior. Após validação do júri, iniciou-se a
pesquisa documental, que contribuiu para caracterização das Unidades de
Análise e dos sujeitos da pesquisa, auxiliando também a preparação para as
entrevistas.
As visitas a campo foram realizadas juntamente com entrevistas
executadas in loco. Realizadas em 2015, serviram de apoio na análise de
dados e na estruturação das interpretações, conclusões e contribuições da
pesquisa.
Finalizada a coleta, iniciou-se a análise dos dados da pesquisa, através,
primeiramente, do tratamento dos mesmos. Em seguida, foram revalidadas as
categorias de análise, a fim de garantir a objetividade da pesquisa frente aos
objetivos propostos. Sucedeu-se, por conseguinte, a compilação das análises,
para construção do relatório final.
PRINCIPAIS RESULTADOS
A partir da análise dos dados coletados, embasada no referencial teórico
abordado, foi possível atender os objetivos da pesquisa e propor reflexões que
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poderão contribuir não apenas para a literatura relacionada ao tema como
também para a gestão do processo de internacionalização das IES X e Y.
Na observação ocorrida durante as entrevistas, foi possível visualizar
painéis de indicadores de ambas IES, nos quais constavam metas qualitativas
e quantitativas. Também os trechos de entrevistas selecionados e dispostos
abaixo evidenciam que métricas são utilizadas e metas estão definidas em
algumas áreas nas universidades.
EDG-Y: (...) Então basicamente a meta representa aquele número
que nós temos que alcançar num indicador específico, como por
exemplo, se nós tivermos que aumentar em 5, 10, 15% o número de
mobilidade out na universidade.
EDG-X: (...) Então cada unidade vai ter um conjunto de cinco ou seis
metas que vão gerar ações e que a Reitoria a cada três meses
discute com a gente. (...)

O grifo na frase anterior à descrição das entrevistas “métricas são
utilizadas e metas estão definidas em algumas áreas nas universidades” indica
que nem todas as áreas possuem metas claras para internacionalização,
conforme destacado nos trechos das entrevistas de EDE-X e de EPE-Y a
seguir.
EDE-X: Nós não temos um quantitativo estabelecido. Existe a diretriz
geral. (...) Mas não existem metas quantitativas estabelecidas de
forma que a universidade como um todo saiba disso. Isso não está
sendo feito.(...) Realmente não temos essas metas. (...).
EPE-Y: Não, não temos ainda. Não temos ainda pelo seguinte: nós
estamos rediscutindo a extensão universitária dentro da (IES Y). (...)
Então neste momento a internacionalização não se faz presente nos
planos da Pró-Reitoria – neste momento (...).

Há evidências de que a internacionalização está presente em diversas
dimensões das universidades, como aborda o conceito internacionalização
proposto por Knight (2008), no entanto, conforme pode ser depreendido a partir
dos excertos anteriores, não há metas definidas para todas as dimensões
mencionadas. Importa destacar que as áreas que apresentam mais dificuldade
no sentido de ter metas e indicadores de internacionalização e o levantamento
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de dados de internacionalização para monitoramento, em ambas as
universidades, são as áreas de extensão e pós-graduação lato sensu. Um dos
fatores que pode influenciar essa realidade é que essa é a área que possui
menos rigor em termos legais no Brasil. No entanto, se a internacionalização é
estratégica para as IES e definida como meio para o alcance de seus fins,
identifica-se uma oportunidade de melhoria, para que as contribuições dessas
áreas

possam

efetivamente

ser

direcionadas

e

contabilizadas

nos

levantamentos das IES.
Conforme mencionado, foi possível visualizar painéis de indicadores de
ambas IES, nos quais constavam as metas de internacionalização. Nesse
sentido, é acertado informar que as IES pesquisadas possuem indicadores
para acompanhar e monitorar suas evoluções, conforme também pode ser
visualizado nas passagens de entrevistas que seguem:

EDG-Y: (...) medida então em indicadores como: número de alunos
em mobilidade in, mobilidade out, o número de professores em
mobilidade in, mobilidade out (...). Número de projetos de pesquisa
envolvendo redes de cooperação internacional. O número de
projetos, onde a gente tem pesquisadores em universidades
internacionais, participando dos projetos.
EDG-X: (...) número de alunos que a gente recebe, número de alunos
que a gente envia, número de professores que vem para cá, número
de atividades em inglês, número de currículos que são modificados
no intercâmbio dentro do currículo (...).

Todavia, percebe-se que, da mesma forma como não há metas,
obviamente não há indicadores em algumas áreas das IES, já destacadas
anteriormente.
De acordo com a literatura, (JIANG; CARPENTER, 2013), seria
aconselhável que IES procurassem desenvolver formas de gerenciamento das
estratégias de internacionalização com alinhamento entre todas as extensões
da instituição, objetivando atender requisitos de mercado e da comunidade
acadêmica e expandindo a dimensão internacional na organização, portanto
reitera-se que podem ser percebidas lacunas nesse sentido em ambas IES.
1747

A análise documental realizada no decorrer das entrevistas, juntamente
com os entrevistados, possibilitou visualizar indicadores utilizados por ambas
IES, tanto dispostos em software de gestão como em planilhas e arquivos de
apresentações internas. Esses documentos, por disporem de dados e
resultados internos da organização, são considerados informações estratégicas
sigilosas e, portanto, sua divulgação não foi permitida. Não obstante, é
aceitável relatar que 1) ambas IES possuem e monitoram indicadores de
internacionalidade, tais como mobilidade in e out, número de publicações
internacionais, projetos de pesquisa com colaboração internacional, disciplinas
em inglês e espanhol, entre outros; 2) os impactos e resultados (indicadores de
outcomes) são medidos nos fóruns de discussão e avaliação da estratégia e de
execução do plano estratégico. 3) o indicador utilizado para medir os
investimentos realizados e aportes realizados para internacionalização referese ao orçamento dos escritórios internacionais e alocação de recursos para
execução de ações e projetos internacionais. No entanto, esse indicador não
apresenta um resultado absoluto, pois os orçamentos de ações e projetos
estão despendidos nas diversas áreas e unidades das universidades. Também
as ações individuais e isoladas, as quais serão posteriormente analisadas,
dificultam a contabilização integral dos dados.
Curioso perceber que a literatura internacional (BRANDENBURG E
FEDERKEIL, 2007) sugere o uso de indicadores de outcomes, indicando que
os mesmos trarão medidas que de fato agregarão para e estratégia global das
IES.

É possível verificar que as IES estudadas já fazem uso desses

indicadores.
Conforme já exposto, é possível afirmar que há metas e indicadores
definidos para algumas áreas das IES analisadas. Cabe ratificar que o
monitoramento dos avanços é bastante válido para a gestão eficaz do processo
de internacionalização. Através de dados coletados, foi possível identificar que
a IES Y utiliza-se de software de gestão para realizar o acompanhamento de
seus indicadores e a evolução de ações e projetos. O software foi acessado in
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loco pela pesquisadora, juntamente com uma das entrevistadas e as
passagens abaixo sustentam esse entendimento.
EDP-Y: O Strategic Adviser, que é um sistema que faz a coleta
dessas informações todas e que a administração superior aí tem
acesso semestralmente aos nossos indicadores em cada um desses
segmentos: projetos, pesquisadores estrangeiros, enfim, aí tem essa
lista (...)
EAI-Y: A IES Y tem um sistema de gestão. É um software onde os
gestores podem visualizar. Na verdade é onde estão os indicadores,
não só de internacionalização, mas todos os indicadores
operacionais, os táticos, da universidade. (...)

Na IES X, não há um software de gestão propriamente dito, mas há
relatos de que há monitoramento e acompanhamento sistemático dos
indicadores e projetos de internacionalização, para aquelas áreas que os têm,
conforme demonstram os extratos abaixo:
EDP-X: (...) A gente acompanha mensalmente os principais projetos
estratégicos da universidade. Mensalmente a gente está
acompanhando numa reunião de alta administração da universidade,
diretoria, diretores, a gente vai acompanhando. Cada diretor vai
falando o seu projeto, o seu status. A gente vai trabalhando (...).
EDI-X: (...) uma das unidades de apoio é justamente a Diretoria de
Relações Internacionais. E ela junto com as unidades acadêmicas,
faz a gestão dos processos de internacionalização (...).

A aplicação de indicadores requer reunir a informação necessária para
cada indicador, o que nem sempre é fácil dada a dispersão de informações e
de ações individuais, conforme sugerido por Sebastián (2004). Ainda segundo
o autor, ao adotar indicadores, a estrutura de gestão fica impelida a realizar um
trabalho de compilação e processamento da informação, assim como de
estabelecer um método padronizado para a coleta da informação no futuro e
estabelecimento de uma base de dados sobre as atividades de cooperação
internacional. Portanto, o estabelecimento de métricas de internacionalização e
adoção de indicadores para todas as áreas e serviços das IES poderia
minimizar impactos causados por ações individuais desarticuladas, que por
vezes podem geram custos altos e agregam pouco valor para a organização,
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por não estarem em consonância com a estratégia ou ainda por nem serem
contabilizadas pela IES.
A dificuldade na obtenção de dados de internacionalização, colocadas
pelos autores, é corroborada nas IES pesquisadas, conforme segue nos
fragmentos de entrevistas destacados abaixo:
EDE-X: (...) Todos os anos têm alunos que vão desde para a Europa,
América Latina ou para o Caribe. (...)Mas nós não temos
sistematizado isso. (...)Não temos hoje isso pronto, teria que levantar.
TCM-Y: (...) Assim: aqui a gente cuida de graduação e pós. Mas pós
é bem difícil ter controle. (...) Então o que eu consigo de números
com bastante segurança sempre é graduação.

A partir dos dados coletados é razoável inferir que ações isoladas
permanecem sendo desenvolvidas em ambas IES, em conformidade com os
trechos de entrevistas abaixo transcritos:
EAI-Y: E tem algumas atividades que já ocorrem há algum tempo,
mas que elas estavam ainda não institucionalizadas. Então eram
iniciativas individuais de um professor que recebia um aluno no seu
laboratório e tudo. (...)E tem muito mais que a gente nem sabe.
EDP-X: Então a gente acaba também no nosso contato pessoal... Na
verdade é uma junção entre a internacionalização do professor, do
pesquisador, com a internacionalização da universidade.

Pode-se

depreender

que,

muito

possivelmente,

a

dificuldade

apresentada concernente ao levantamento de dados de internacionalização se
dê em função de ações isoladas e individuais ainda realizadas por setores ou
mesmo pessoas que fazem parte do quadro funcional as universidades. Desse
modo, há probabilidade de se ter um círculo vicioso, em que não há dados de
internacionalização porque não há indicadores e, ao mesmo tempo, não há
indicadores porque não há dados. É, portanto, possível perceber a
necessidade das IES de tomar uma decisão acerca do assunto e elaborar
indicadores de internacionalização para todas as áreas ou realizar o
levantamento de dados em todas as áreas, da mesma forma. A estagnação
possivelmente aumentará o problema, ampliando as dificuldades de integrar
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projetos e ações às estratégias organizacional e de internacionalização em
múltiplos serviços das universidades.
A partir da análise dos dados, é presumível que ambas IES percebem a
necessidade de ter metas e indicadores específicos elaborados a partir da
estratégia de internacionalização, corroborando com as indicações da literatura
estudada.
Os objetivos pretendidos foram alcançados nesta análise. Temas como
metas, monitoramento, levantamento de dados e indicadores foram descritos e
analisados em relação ao referencial teórico. Nesse sentido, o quadro a seguir
sintetiza os principais achados da pesquisa.
Quadro 1 - Principais Resultados: Gestão do Processo de Internacionalização.
QUESTÃO
Metas de

IES X
Existentes, porém não em todas

Internacionalização

as áreas.

Indicadores de

Possuem indicadores.

IES Y
Existentes, porém não em
todas as áreas.
Possuem indicadores.

Internacionalização

Monitoramento

Realizado através de planilhas

Realizado através de software

e verificados em reuniões com equipes

de gestão e em reuniões com equipes

de alta direção. Dificuldade para

e alta direção. Dificuldade para

levantamento de dados.

levantamento de dados.

Fonte: Elaborado pela autora.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Muitos são os desafios interpostos às IES brasileiras que buscam
desenvolver a internacionalização como um processo contínuo, que abrange
todos os níveis e serviços da instituição. Barreiras como idioma, localização
geográfica, extensão territorial, reconhecimento da comunidade acadêmica
acerca da importância e relevância da internacionalização para a qualificação
da sociedade, entre outros, mostram que o caminho a ser percorrido é
laborioso. No entanto, observa-se que as IES estudadas se despertaram para
essa necessidade e estão buscando, cada vez mais, aprimoramento nesse
sentido.
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A presente pesquisa identificou implicações gerenciais importantes para
a gestão dos processos de internacionalização das IES X e Y, sendo algumas
levantadas pelos próprios entrevistados. Dado algumas percepções dos
entrevistados corroborarem com conclusões de análises realizadas pela
pesquisadora e com abordagens da literatura, é possível afirmar que as
sugestões expostas poderão contribuir para melhorias e avanços da
internacionalização das IES estudadas e de outras IES que também possuem
ações internacionais e pretendem evoluir nesse sentido.
A análise de como se dá a gestão do processo de internacionalização de
duas importantes IES, elucidando a necessidade e importância da definição e
monitoramento de metas e indicadores específicos de internacionalização, de
auferirem-se dados para a tomada de decisões acerca de continuidade ou
descontinuidade de ações e investimentos, traz luz à importância do papel da
gestão no processo de internacionalização do ensino superior, para
exequibilidade de um processo que atualmente é requisito da sociedade.
Nas IES estudadas, é possível observar que a internacionalização
contribui para o alcance da missão institucional. E poderá contribuir ainda mais
através da gestão eficaz do processo, uma vez que será possível mensurar a
real contribuição da internacionalização. Portanto, o papel da gestão no
processo de internacionalização das IES é de fundamental importância, uma
vez que traz dados relevantes para a tomada de decisões, contribuindo para a
evolução da educação, pedra basilar para o desenvolvimento da sociedade.
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EDUCAÇÃO INTEGRAL: UMA PROPOSTA INOVADORA?
Rosa Maria Bortolotti de Camargo1
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Rosane Carneiro Sarturi3
Eixo 5 – Movimentos sociais e políticas governamentais
RESUMO
A Educação Integral enquanto proposta educacional vem tomando nos últimos anos um
protagonismo no discurso sobre a reforma da escola pública brasileira. Assim, a escola que
além de ofertar o ensino durante o dia inteiro, também, proporcionaria uma formação humana
inovadora é uma das principais bandeiras levantadas para a inovação escolar no Brasil. Não
obstante, este tipo de proposta existe desde muito tempo no cenário: em efeito, a busca por
reformar os tempos e espaços da escola pública brasileira nasce desde os anos 30 com os
pioneiros da Educação Nova. Nesta perspectiva, este artigo tem como objetivo analisar a
Educação Integral na perspectiva do seu caráter inovador para a educação considerando a
necessidade de se repensar os tempos e espaços escolares e as lutas travadas
historicamente. A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica em que a busca das
informações é fruto de um primeiro capítulo de uma dissertação em andamento. O referencial
teórico está embasado em autores como Jaqueline Moll (2012) Ana Cavaliere (2007-2010),
François Dubet (2009) bem como das políticas públicas educacionais que orientam a
organização do ensino no Brasil. Espera-se que este trabalho possa, no desenvolver de seus
conceitos, desmistificar a ideia de que a Educação Integral enquanto proposta é inovadora. Ela
é, ao contrário, uma proposta legítima e necessária que vem, durante os anos, tentando se
institucionalizar no cenário educativo brasileiro.
Palavras-chave: Educação Integral. Políticas públicas. Inovação.

INTRODUÇÃO
A Educação Integral enquanto proposta educacional vem ocupando nos
últimos anos um papel importante no discurso sobre a reforma da escola
pública brasileira. Diversas são as falas e estratégias que vem sendo discutidas
e, em contextos e situações específicas, implementadas para promover o
aumento da carga horária escolar e o atendimento e educação das crianças
para além dos conteúdos curriculares.
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Distante de realizar uma crítica a esta(s) proposta(s) educacional(ais)
que muito tem a contribuir para a educação pública do país, sobretudo, no que
tange as desigualdades sociais e escolares, este artigo tem como objetivo
analisar a Educação Integral na perspectiva do seu caráter inovador para a
educação considerando a necessidade de se repensar os tempos e espaços
escolares e as lutas travadas historicamente.
A pesquisa representa um recorte bibliográfico, de abordagem
qualitativa, fruto de uma dissertação em andamento a qual está analisando a
relação dos ritmos escolares no Brasil e seus impactos diante das
desigualdades escolares. Para a coleta de dados, foi realizado, por um período
de um semestre, buscas na literatura acadêmica, em material impresso e on
line, que tratavam da história sobre a Educação Integral no Brasil, bem como
sua terminologia, seus conceitos, vertentes, primeiros passos e o papel que a
mesma ocupa no atual cenário político brasileiro.
A partir da busca pelas informações foi possível concluir que ainda que a
proposta de uma Educação Integral, em outros, tempos tenha assumido outras
formas nomenclaturas ela existe no cenário discursivo da educação desde os
pioneiros da Educação Nova nos anos de 1930. As bibliografias descrevem
diferentes nomenclaturas em determinados contextos para referendar o mesmo
conceito, isto é, a Educação Integral, sendo que o público alvo dessas
propostas de alargamento do tempo escolar sempre foi, e o que tudo indica
continua sendo, as crianças e jovens em situação de desigualdade social.
Neste sentido, atendendo ao eixo temático “Movimentos sociais e
políticas governamentais” e a especificidade da discussão sobre a Educação
Integral, este artigo será dividido em três subtítulos: o primeiro apresentará um
recorte de alguns dos principais movimentos realizados a favor da construção
de uma “Escola Integral” de cunho nacional de 1930 até o ano de 2008.
Classificou-se esse fragmento histórico como o de uma luta por uma “Escola
Integral”, pois, percebeu-se que no cenário da ciência e políticas da educação
ainda não havia uma homogeneização do termo se comparado com a forma
que ocorre atualmente no cenário educativo.
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Entendendo que em termos de contemporaneidade o Programa Mais
Educação, criado no ano de 2007, foi e continua sendo a proposta mais atual
em termos de Educação Integral no Brasil, o segundo subtítulo tratará de
mostrar os principais e atuais movimentos políticos que vem sendo realizados
para que uma proposta de “Educação Integral” seja materializada no espaço da
escola com base no referido Programa.
Por fim, realizaremos o exercício de apresentar o pensamento de que se
a Educação Integral representa um movimento educacional que vem ganhando
força no país, e que é legítimo, ela também carrega em si a realidade de não
ser uma política pública, sendo que para que seja aplicado depende da
conjuntura econômica do país. Mais que isto, espera-se que este trabalho
possa, no desenvolver de seus conceitos, desmistificar a ideia de que a
Educação Integral enquanto proposta é inovadora. Ela é, ao contrário, uma
proposta legítima e necessária que vem, durante os anos, tentando se
institucionalizar no cenário educativo brasileiro.

O

PIONEIRISMO

DO

CONCEITO

DE

EDUCAÇÃO

INTEGRAL:

A

NECESSIDADE DE UMA ESCOLA INTEGRAL

Mesmo que Anísio Teixeira tenha feito pouco uso do termo Educação
Integral (PORTUGAL; SOARES; MOREL; CAVALIERE, 2015) sua obra e
proposta de reforma educativa brasileira prezava para que houvesse uma
transformação da escola pública transformando-a não somente em um espaço
de aprendizagem de conteúdos, mas, também, em um espaço de formação
humana para a vida em sociedade.
Conforme explica Portugal; Soares; Moraes; Cavaliere (2015) para
Anísio Teixeira a escola não poderia mais ser vista como um espaço isolado da
sociedade. Mais que isto, ela tendia a ser desigual na medida em que educava
as crianças pobres em um único período escolar enquanto que as crianças
oriundas de famílias mais abastadas podiam obter outras experiências para
além da escola.
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Uma educação em tempo integral ou que compreendesse um cuidado
total de seus estudantes seria, portanto, aquela capaz de educar as crianças e
jovens para além dos componentes curriculares, ou seja, para a vida adulta e
em sociedade. Visto que a sociedade brasileira era uma sociedade
maioritariamente desigual, a escola de tempo integral era vista como uma
forma de fazer com que a criança pobre pudesse socializar-se com
conhecimentos e atividades que ela era impedida de usufruir fora da escola .
Inspirado no modelo de educação proposto por John Dewey (18591952), (CAVALIERE, 2007), Anísio Teixeira pretendia criar uma escola que
pudesse não só educar as crianças para os saberes e conteúdos exigidos nas
disciplinas, mas também, para a inserção na vida, no mundo do trabalho, para
as relações fora da escola, para uma formação integral da criança em um
cidadão através da escola.
A partir da experiência de Anísio Teixeira, muitos foram as propostas de
reformar a escola pública brasileira. O próprio educador propôs para o Estado
da Bahia (BA) um modelo de escola o qual se chamava “Escola Parque” e que
teve sua aplicação e funcionamento do Centro Educacional Popular de
Educação Anísio Ribeiro (BA).
A proposta pretendia construir um modelo de escola única fundada sob
os preceitos de uma educação integral da criança e do jovem dentro da escola.
Breve, a proposta de Anísio Teixeira pretendia diminuir a desigualdade escolar
entre crianças ricas e pobres através da oferta de uma formação integral para
as mesmas dentro da Escola Parque oferecendo desde aulas tradicionais até
formação extras com oficinas e atividades diferenciadas para as crianças. De
forma sucinta, a ideia era organizada da seguinte forma:
Os espaços da Escola Parque eram destinados às atividades
desportivas e de higiene, do setor de trabalho, incluindo as artes
industriais, a tecelagem, a tapeçaria, a encadernação, a cerâmica, a
cartonagem, a costura, o bordado, o couro, a lã, a madeira, o metal.
Também lugar de destaque foi conferido às artes, música, dança, ao
teatro e às artes visuais, a pintura e a escultura (CORDEIRO, 2001,
p. 243).
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Percebe-se que a Escola Parque na intenção de ofertar diferentes
práticas de ensino, estava visando a integralidade do ser humano enquanto
sujeito do seu fazer e do seu pensar, uma mescla de unir técnica e
intelectualidade de forma que a formação proporcionasse consciência de que o
homem é produtor de conhecimento. Nesse sentido, o conceito de Escola
Integral de Anísio Teixeira ia além de mera oferta de tempo escolar (dia inteiro),
ela modificava e propunha novos espaços de atividades de integração e
socialização com o objetivo de que fosse garantido a todos os sujeitos uma
educação que contemplasse diferentes dimensões seja ela física, intelectual,
emocional e/ou cultural.
Apesar da proposta de Anísio Teixeira ter sido restrita a uma escola no
Estado da BA, sua forma de pensar bem como suas propostas educativas
iluminaram outras propostas pautadas na ideia de Escola Integral as quais
pretendiam ampliar a formação humana das crianças e jovens.
A experiência de Anísio Teixeira inspirou a construção de dois grandes
projetos de educação integral em todo o país (CORDEIRO, 2001). O primeiro
foi o da construção dos Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs) na
década de 80 a partir de Darcy Ribeiro. Estes se expandiram, principalmente,
no Rio de Janeiro em que foram criadas 500 escolas de tempo integral
(CAVALIERE, 2007).
Outra experiência foi a dos, inicialmente, chamados Centros Integrados
de Atendimento à Criança (CIAC), posteriormente renomeados Centro de
Atenção Integral à Criança e Adolescente (CAIC).
No que tange a organização e propostas dos CIEPs, estes foram criados
com o objetivo de proporcionar atividades culturais, esportes, assistência
médica obedecendo um projeto arquitetônico uniforme que foi construído em
todos os CIEPs do país (MENEZES; SANTOS 2001). Ana Cavaliere (2007), em
seu artigo: “Tempo de escola e qualidade na educação pública”, mostra
diversos modos de implementação dos CIEPs em vários Estados do país. Não
obstante, a mesma ressalta que a maioria destes núcleos educacionais não
conseguiram continuar com suas propostas originais, uma vez que, inúmeras
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foram as dificuldades financeiras e estruturais encontradas para manter a
grande demanda de alunos em turno integral pelo Estado.
Deve ficar claro que em razão da diversidade de situações com que as
escolas eram confrontadas, entre elas a burocratização, hierarquização e
centralização administrativa, isso tudo entrelaçado com políticas públicas
inoperantes e temporárias, fez com que a ideia inicial de integralidade se
dissolvesse por falta dos recursos financeiros, os quais eram primordiais nos
projetos mencionados.
Em 1991, os CAICs obedeceram uma proposta de educação que estava
espelhada naquilo que propunha Anísio Teixeira bem como os CIEPs. A
proposta que pousava sob a implementação dos inicialmente chamados CIACs
era a de que os mesmos representariam uma política social, partindo de uma
ação integrada de educação, saúde, assistência e promoção social voltada
para as crianças oriundas de um segmento da sociedade menos favorecido
(SOBRINHO; PARENTE, 1995).
Entendendo o contexto de grande evasão e de crianças pobres que
frequentavam mais a rua do que a escola, em 1991, elaborou-se o Projeto
Minha Gente que tinha em uma de suas ações a implantação de unidades
físicas de Centros Integrados de Atenção à Criança e ao Adolescente (CIAC)
por todo o território brasileiro (SOBRINHO; PARENTE, 1995).
Se futuramente a proposta do CIAC, por uma questão de reorganização
das responsabilidades de efetivação do Projeto Minha Gente, teve sua
nomenclatura modificada para CAIC, o que fica claro é que o objetivo do
programa era a superação dos problemas sociais enfrentados pela população
infantil carente através da promoção de um espaço educacional que garantisse
seus direitos fundamentais e seu desenvolvimento integral (SOBRINHO;
PARENTE, 1995).
Contudo, estas propostas de incentivo para uma Escola Integral nunca
tiveram uma continuidade e uma legitimidade na política pública brasileira nem
conseguiram estabilizar um conceito próprio sobre o que seria a Educação
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Integral diferentemente do que ocorre atualmente em que o termo ganha força
no discurso e nas propostas de melhoramento da escola pública.
Mais que isso, a segregação social que imperava no país promoveu, e
ainda promove, a materialização de um dualismo entre dois tipos de escola: a
escola de rico e a escola de pobre. Assim, ainda que as propostas
apresentadas fossem, naquela época, inovadoras elas pretendiam, sobretudo,
promover a igualdade de acesso e permanência na escola, entre as crianças e
jovens de diferenças classes sociais, vendendo a imagem de que a escola
pública seria o principal espaço da emancipação e da formação humana das
crianças pobres.
François Dubet (2009), ao apontar uma análise sobre as desigualdades
escolares, elabora três grandes tipos de posturas de luta a favor da igualdade
na escola: a luta pela igualdade de acesso, de chances e de resultados. No
cenário dos anos 80 e 90, no Brasil, pode-se entender que as propostas
mencionadas se caracterizavam por serem promovedoras de certo tipo de
igualdade de acesso. Neste tipo de sistema o objetivo era o de que a:
[...] escola ofereça alguma coisa em comum a todos os cidadãos,
superando assim a antiga divisão entre uma elite instruída e uma
massa ignorante. Este modelo foi e continua geralmente associado a
uma grande confiança em uma escola emancipadora e libertária
(DUBET, 2009, p.19, tradução nossa).

Contudo, concordando com Mignot (2001) entende-se que ainda que as
propostas mencionadas fossem apontadas como a solução para os males da
educação elas também pareciam ser as vilãs uma vez que eram reduzidas a
um número específico de alunos, ou seja, não abrangiam a todos,
demandavam uma grande quantidade de investimentos financeiros, além disso,
estavam limitadas a alguns Estados e cidades do país.
Alvo de críticas constantes e de incentivos de esperança, os CIEPs e
CAICs nunca conseguiram se efetivar de fato. E, o Brasil, ainda hoje, não
conseguiu institucionalizar e promover na memória coletiva da sociedade a
necessidade de se lutar por uma educação/escola integral. O que temos a
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partir disto é, ainda, um conjunto de propostas de maior tempo de escola
isolados e específicos que vem “[...] oferecendo um regime diferenciado para
os alunos “mais necessitados” [...]” (CAVALIERE, 2014, p.1212).
Não obstante, novas propostas e formas de pensar a educação ganham
força e se estruturam à luz do passado. Pode-se concordar que existiu um
movimento educacional que permitiu e vem permitindo ao país consolidar
algumas concepções sobre o que é necessário para qualificar o ensino público
evidenciando que as propostas de alargamento da jornada escolar não são a
fórmula para a “democratização” do ensino, mas levam consigo o feito de
democratizar o debate acerca da escola pública de qualidade (MIGNOT, 2001).
Libâneo (2004, p. 53) sintetiza cinco objetivos para que a escola seja
concebida “[...] como espaço de síntese, no seu exercício de seu papel na
construção da democracia social e política [...]”. Resumidamente são eles:
desenvolver ações de aprendizagens que estimulem o pensamento crítico
através dos conteúdos programáticos; promover a subjetividade e, sobretudo a
identidade cultural dos alunos utilizando a criatividade; preparar para o mundo
do trabalho e para agir em uma sociedade científica e tecnológica; formar um
cidadão capaz de trabalhar com consciência crítica de seu fazer e ser e por
último a escola precisa desenvolver a formação ética carregada de concepções
humanistas e humanitárias.
Percebe-se no discurso de Libâneo (2004) que os objetivos cabem para
qualquer tipo de escola. No entanto, esses aspectos são primordiais para a
construção e desenvolvimento da Escola Integral.
Assim, atualmente, o termo Educação Integral, vem ganhando destaque.
Nos dias de hoje, diferentemente de uma Escola Integral fala-se em Educação
Integral em que esta segunda implica pensar, basicamente, em três fatores
organizacionais na escola que se complementem: significa pensar tanto
aumento do tempo diário escolar e a construção de espaços físicos adequados
para o aumento da jornada escolar quanto considerar a inserção de
professores e educadores interessados em mediar uma formação para além
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dos conteúdos, ou seja, uma formação humana para a vida em sociedade de
todas as crianças e jovens.
Ademais, segundo Jaqueline Moll (2012) a Educação Integral, no Brasil,
atualmente, deve ser vista como um espaço em que as crianças, jovens e
adultos possam ter a possibilidade de se formar e de salientarem seus
protagonismos dentro do espaço escolar através de diferentes práticas e
atividades pedagógicas (música, teatro, mídias entre outas) que as guiem em
encontro não somente com os saberes do currículo da escola mas, também, da
formação para a vida humana.
Logo, os novos movimentos sociais e o controle sobre as políticas
governamentais podem ser instrumentos para debater e repensar os tempos e
espaços escolares, considerando o discurso sobre a Educação Integral. Esse
discurso permite entender a formação cidadã, o que incute a ideia de
participação social, além de reconhecer as diferenças culturais e ampliar a
concepção sobre os direitos humanos, com certeza a educação de qualidade
necessariamente precisa primar por esses caminhos e movimentos (LIBÂNEO,
2004).
Em termos de investimento político e público uma nova proposta de
alargamento da jornada escola fundada sob os preceitos da Educação Integral
ganha destaque: Criado em 2007, o Programa Mais Educação, tem por objetivo
encorajar o debate sob o conceito de Educação Integral a partir de uma
proposta de modelo educacional, pelo qual as crianças e jovens passariam
mais horas na escola, que ofertaria para as mesmas diferentes atividades
formativas educacionais e humanas depois do tempo de aula obrigatório (turno
inverso).
Entendendo se tratar do incentivo atual que propõe o governo brasileiro
para uma educação na perspectiva da integralidade, o próximo bloco será
destinado em descrevê-lo. Ver-se-á que se existe uma legitimidade da proposta
ela se limita na medida em que é política de governo e não se efetivou como
política pública de Estado.
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Os estudos sob a definição do que é uma escola pública de tempo
integral caracterizam seu funcionamento não somente como uma proposta de
mais tempo na escola. Ela representa mais tempo da criança, do jovem e do
adulto em uma escola que não seja reformista ou opressora, mas ao contrário,
em uma escola que oferte através de suas práticas pedagógicas consolidadas
e coerentes com as necessidades dos alunos a possibilidade o que de melhor
em termos de educação possam ter os estudantes (MOLL, 2012).
O maior exemplo de estratégia indutora de Educação Integral que
ocorreu no Brasil nos últimos tempos foi a implementação do Programa Mais
Educação. Concordando com o que afirma Cavaliere (2014, p.1213) o
programa “[...] trouxe à baila, com força de bandeira política e não apenas de
categoria acadêmica, a expressão “educação integral” [...]” apresentando uma
diferenciação significativa da utilização do termo Escola de Tempo Integral de
outrora.
Sob o discurso de Educação Integral e com uma estratégia de promoção
de um modelo educacional pelo qual a criança passaria mais horas na escola,
este programa propõe diferentes atividades as crianças, jovens e adultos
depois do tempo de aula obrigatório (turno inverso).
Assim, o mesmo apresenta-se como uma proposta de financiamento e
de incentivo para o aumento da carga horária escolar a partir da construção de
espaços de ensino-aprendizagem com profissionais capacitados em diversas
áreas do conhecimento e capazes de trabalharem em escolas, sobretudo, com
baixos índices de desenvolvimento e que atendam, em sua maioria, crianças
em situação de vulnerabilidade social. Conforme a proposta:
Essa estratégia promove a ampliação de tempos, espaços,
oportunidades educativas e o compartilhamento da tarefa de educar
entre os profissionais da educação e de outras áreas, as famílias e
diferentes atores sociais, sob a coordenação da escola e dos
professores. Isso porque a Educação Integral, associada ao processo
de escolarização, pressupõe a aprendizagem conectada à vida e ao
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universo de interesse e de possibilidades das crianças, adolescentes
e jovens (BRASIL, 2014).

Os critérios de seleção daqueles que irão participar do mesmo estão
baseados em indicadores sociais visando os estudantes mais pobres (público
alvo do projeto) e as escolas abaixo da média proposta pelo sistema de
avaliação nacional que mede o Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (IDEB).
Contudo, como o referido programa não se conjeturou como uma política
pública de Estado, mas sim uma estratégia de desenvolvimento e
encorajamento para a aplicação de uma escola de tempo integral, a garantia
que todas as escolas públicas e crianças das diferentes classes sociais
participem do mesmo não era precisa e ainda não é. Agrega-se que o
funcionamento do programa depende da conjuntura econômica do país e dos
repasses feitos pela União e, atualmente, devido à crise econômica as
atividades nas escolas contempladas estão em sua maioria desativadas

e

funcionando com um número menor de alunos devido à falta de recursos locais
e nacionais.
A segunda proposta legal e atual que pretende modificar o tempo de
permanência das crianças e adolescentes nas escolas, e que se fundamenta à
luz do referido Programa, é a Lei n° 13.005 de 25 de junho de 2014 (BRASIL,
2014), a qual representa a aprovação do segundo grande Plano Nacional de
Educação do país4 (PNE). Munido de vinte metas, o mesmo tem como objetivo
principal determinar diretrizes, metas e estratégias para a política educacional

4

O primeiro grande PNE foi realizado em 2001 com a lei n° 10.172 de 9 de janeiro de

2011 (Brasil, 2001). Em seu primeiro objetivo, intitulado “Garantia de ensino fundamental
obrigatório de oito anos a todas as crianças de 7 a 14 anos, assegurando o seu ingresso e
permanência na escola e a conclusão desse ensino”, ficou reconhecido que um dos objetivos
do país, para os próximos 10 anos, seria o de para além da garantia do ensino fundamental
que as crianças das camadas sociais mais necessitadas deveriam ser atendidas em uma
escola que fosse de tempo integral considerando as desigualdades sociais que imperavam no
país (BRASIL, 2011).
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brasileira nos próximos dez anos (BRASIL, 2014). A meta, que nos interessa
neste estudo, é a Meta 6 a qual possui como objetivo oferecer educação em
tempo integral para pelo menos 50% das escolas públicas do país.
Segundo o caderno de orientação nacional intitulado “Planejando a
próxima década: Conhecendo as 20 metas do Plano Nacional de Educação”
(Brasil, 2014), a Meta 6 é inspirada no modelo proposto pelo programa Mais
Educação e neste sentido, defende que uma jornada escolar de tempo integral
configura-se com uma duração igual ou superior à sete horas diárias. Além
disso, para que se possa colocar em prática um novo modo de funcionamento
será necessário reformar as estruturas e espaços da escola bem como possuir
a clareza de entender que:
[...] garantir educação integral requer mais que simplesmente a
ampliação da jornada escolar diária, exigindo dos sistemas de ensino
e seus profissionais, da sociedade em geral e das diferentes esferas
de governo não só o compromisso para que a educação seja de
tempo integral, mas também um projeto pedagógico diferenciado, a
formação de seus agentes, a infraestrutura e os meios para sua
implantação. Assim, as orientações do Ministério da Educação para a
educação integral apontam que ela será o resultado daquilo que for
criado e construído em cada escola, em cada rede de ensino, com a
participação dos educadores, educandos e das comunidades, que
podem e devem contribuir para ampliar os tempos, as oportunidades
e os espaços de formação das crianças, adolescentes e jovens, na
perspectiva de que o acesso à educação pública seja complementado
pelos processos de permanência e aprendizagem (BRASIL, 2014, p.
28).

A partir da apresentação destes dois marcos legais PNE 2014-2024 e
Mais Educação, podemos discutir que a problemática sobre o tempo diário de
permanência da criança na escola é, mais uma vez, ligada às Políticas de
Governo, mas que ainda não são aplicados de forma efetiva e nacional como
política pública de Estado: o Mais Educação existe na medida que existem
fundos e o PNE 2014-2024 caminha em passos lentos no avanço de suas
metas.
Assim, no que se refere à ampliação do tempo escolar, está ainda é um
desafio. Em efeito, o país não consegue proporcionar condições para que as
escolas públicas ofertem mais que as quatro horas diárias já existentes
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respeitando assim, a divisão das 800 horas com os 200 dias letivos. Neste
sentido, a escola de dia inteiro, ou a tão esperada Escola Integral, ainda não se
desenvolve no país e se constitui ainda uma meta educacional.
Por fim, pode-se entender que as propostas de se repensar o tempo que
a criança, jovem e adulto passam na escola ou de uma Educação Integral não
é uma tendência atual na educação. Diferentemente de outrora que este
pensar estava ligado às expectativas, atualmente, Educação Integral é uma
meta política determinada legalmente, como visto no PNE – 2014/2024
(BRASIL, 2014) e sua meta 6.
Assim, faz-se necessário desmitificar a ideia de que estas propostas são
atuais. Elas são, ao contrário, a representação de uma luta social que vem
sendo amadurecida historicamente sobre a necessidade de se repensar os
tempos e espaços escolares.

EDUCAÇÃO INTEGRAL: UMA PROPOSTA INOVADORA?

Ao analisar a Educação Integral na perspectiva do seu caráter inovador
para a educação considerando a necessidade de se repensar os tempos e
espaços

escolares

e

as

lutas

travadas

historicamente,

conseguimos

compreender que significativos movimentos sociais e políticas governamentais,
a exemplo do Mais Educação e da Meta 6 do PNE, vem tomando a espaço
cenário educacional brasileiro.
Além disso, no decorrer do texto ficou claro que não as atuais propostas
de alargamento do tempo escolar não são propostas inovadoras, pelo
contrário, estas podem ser vistas também tanto na obra de Anísio Teixeira, na
década

de

30,

quanto

nas

duas

grandes

propostas

nacionais

de

implementação de tempo integral: os CAICs e os CIEPs.
Pode-se entender que todas estas propostas tiveram uma característica
comum fundamentada na necessidade de se investir em uma escola de dia
inteiro entendendo que este investimento contribuiria para o desenvolvimento
social e escolar da criança, do jovem e do adulto pobre, porque os da classe
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média já possuíam (em) acesso a outros espaços de formação para além da
escola, que lhes possibilitava (a) participar de atividades esportivas e culturais
as quais contribuíam (em) para a sua formação integral.
Não obstante, todas estas mesmas propostas nunca conseguiram se
efetivar como políticas públicas de fato e sempre funcionaram na medida em
que os governos que as propuseram estiveram no poder financiando-as
consequentemente, com o passar do tempo, acabaram por terminar ou tomar
outras configurações, normalmente, as de uma escola de horário de
funcionamento normal.
Ademais, a garantia do funcionamento de uma escola que atenda
estudantes em um tempo pleno não garante que a Educação Integral se efetive
de fato. Conforme aponta Cavaliere (2014) se o Mais Educação, por exemplo,
pode ser entendido como uma proposta inovadora ele apresenta lacunas e
falhas em seu funcionamento que transcendem o objetivo da proposta: falta de
profissionais qualificados para oferecem as atividades contra-turno, falta de
preparo da escola e seus profissionais, de planejamento, de financiamento
ultimamente, tem sido os desafios da continuação do mesmo. Para a autora o
trabalho que vem sendo realizado nas escolas “[...] na maioria das vezes passa
longe de uma prática que poderia vir a ser nominada de educação integral,
visto que o modelo organizacional é liminarmente incompatível com a sua
realização [...]” (CAVALIERE, 2014, p. 1214).
Neste sentido, é importante desmistificar a proposta de Educação
Integral como algo inovador, mas que é sim uma proposta que vem lutando
para se efetivar e se manter na pauta educacional brasileira. Observa-se que o
discurso sobre Educação Integral tem sido algo controverso, duvidoso e ao
mesmo tempo promissor, uma vez que estimula o repensar os tempos e
espaços escolares:
A necessidade da escola de tempo integral no Brasil tornou-se uma
unanimidade, mas, seu sentido ainda não está suficientemente
estabelecido. Vista como um direito de todos, estratégico para a
cidadania, é tarefa de grande porte político e financeiro e requer
tratamento de política de Estado assumida cooperativamente por
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todos os entes da federação. Vista como dispositivo compensatório,
dirigido a alguns alunos, tende a assumir caráter provisório, instável,
com base em trabalho voluntário ou em parcerias com organizações
sociais de variados matizes (CAVALIERE, 2014, p.1025).

Logo, não é apenas uma questão de oferta de vagas e ampliação de
carga horária, é mais que isso, é propor práticas pedagógicas diferenciadas
pautadas por novas formas de ensinar e aprender, é proporcionar uma
formação integral que perpasse a cultura, o esporte ou atividades
extraescolares.
Assim, para que a Educação Integral ocorra é preciso, primeiramente,
ter-se o discernimento de que a transformação da escola pública brasileira de
fato não pousa, somente, pelo investimento na carga horária escolar. Muitas
lacunas que vão desde a construção da estrutura das escolas, investimentos,
formação dos profissionais qualificados para atender as crianças, o regime de
trabalho dos professores brasileiros e até a institucionalização de uma política
pública nacional de educação integral de fato, também, impedem o caminho
para a construção da almejada escola de Educação Integral.
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A TRAJETÓRIA DO MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM
TERRA E A ESCOLA ITINERANTE ENQUANTO ESPAÇO DE RESISTÊNCIA
E LUTA POR POLÍTICAS PÚBLICAS NO CAMPO
Mirieli da Silva Fontoura1
Eixo 5 – Movimentos Sociais e Políticas Governamentais
RESUMO
O presente trabalho intitulado: A Trajetória do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
e a Escola Itinerante enquanto espaço de resistência e luta por políticas públicas no campo,
apresenta como objetivo geral uma reflexão teórica acerca da historicidade do MST no que
tange as lutas pela educação nos espaços reivindicatórios de acesso a terra. Desta forma,
compreendeu-se que as forças constituídas por seus protagonistas na busca pela reforma
agrária apresentam como objetivo, além da obtenção de um espaço digno para viver e a
superação da desigualdade social: fonte constituidora da pobreza e dos cinturões de miséria
visualizada nos grandes centros urbanos e nas pequenas propriedades rurais, ainda
precariamente atendidas pelas políticas públicas, extende-se também para problematizações
referentes à oferta e valorização da educação no/do campo. Para o desenvolvimento deste
trabalho, utilizou-se o método bibliográfico, na tentativa de resgatar a trajetória de luta do MST
e a importância da Escola Itinerante dentro dos acampamentos. Portanto, compreendeu-se que
em oposição ao tipo de escola tradicional o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras
Rurais Sem Terra (MST), buscou junto à luta por um pedaço de chão, agregar, também,
reivindicações por uma educação diferente para os seus filhos, voltada à valorização do
espaço rural, como um lugar de possibilidade. Isto ao primar por uma educação escolar,
pensada e protagonizada a partir da realidade dos educandos, cujas ações proporcionem um
reencontro com os saberes e as experiências sociais dos sujeitos envolvidos, ao atuar de
forma comprometida com a realidade da vida que flui no universo das atividades norteadoras
do cotidiano no campo e na busca por políticas públicas.
Palavras-chave: MST. Escola Itinerante. Educação do Campo. Luta.

INTRODUÇÃO
A Escola Itinerante foi uma proposta educacional consolidada pelo
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) para atender as
crianças e adolescentes que viviam nos acampamentos, estes localizados
geralmente na beira das rodovias ou no interior do espaço rural do estado do
Rio Grande do Sul. Esta proposta educacional do MST visava oferecer uma
educação de qualidade para os membros das comunidades acampadas,
proporcionando o ensino fundamental de 1ª a 5ª série.
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Apresentadora do trabalho. Doutoranda em Geografia do Programa de Pós-Graduação em
Geografia – UFSM. E-mail: mirielifontoura@yahoo.com.br.
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Pode-se dizer que as Escolas Itinerantes do MST, não apresentam uma
estrutura rígida construída por tijolos e, tampouco, é possuidora de muros para
separar os educandos do mundo que os cerca. Esta escola é “andarilha” não
fica muito tempo em um mesmo lugar, ela gosta de movimento, de resistir à
pressão política e, principalmente militar, na qual, por várias vezes teve sua
frágil estrutura invadida pela polícia militar. Nesta perspectiva, o este trabalho
apresenta como objetivo geral: Refletir teoricamente acerca da historicidade do
MST, no que tange as lutas pela educação nos espaços reivindicatórios de
acesso à terra.
Para

o

desenvolvimento

desta

pesquisa,

utilizou-se

o

método

bibliográfico, onde se compreendeu que a proposta educacional do MST,
expressa a partir da organização do trabalho pedagógico constituído pelos
seus educadores, oportunizou conhecimento de conteúdos básicos, como
também trabalhou com a formação do próprio sujeito militante, para que este
identifique a importância da construção de uma identidade coletiva, para a
interpretação crítica e ativa da sua relação com as desigualdades sociais
instituídas pelo modelo capitalista.
Portanto, no panorama de um modo de educar diferenciado pelo uso de
práticas pedagógicas e ferramentas voltadas a experiência e as tentativas de
(re)significar o pequeno cotidiano dos acampamentos, a Escola Itinerante, além
de ser uma conquista educacional para o Movimento dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais Sem Terra (MST), foi uma aquisição de alcance no plano
da conjuntura política.
Logo, a base do ensino oferecida dentro dos acampamentos partia de
problematizações contextuais sobre a luta pelo acesso à terra. Assim, os(as)
professores(as), ao mesmo tempo, em que trabalhavam os conteúdos e davam
conta do processo de alfabetização das crianças e adolescentes, constituíam
por meio de suas práticas pedagógicas, a identidade dos sem terrinha,
enquanto protagonista deste processo de resistência e traçavam os avanços
das discussões referentes à Educação do Campo.
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A TRAJETÓRIA DO MOVIMENTO DOS TRABALHADORES
RURAIS SEM TERRA – MST
Desde

o

processo

colonizatório

do

país,

protagonizado

pelos

portugueses, no contexto da divisão econômica e social do espaço agrário
brasileiro face à concentração de terras, sob tutela dos poderosos, acentua-se
uma intensa exclusão social das classes populares no âmbito do trabalho e do
acesso à terra. Vale observar sobre o assunto, que essa realidade ainda
persiste no alvorecer do século XXI, fato que traz como consequência a
marginalização dos trabalhadores rurais e historicamente dos sem terra, que
têm como objetivo prover o sustento familiar, a partir do cultivo sustentável da
terra.
Neste cenário de exclusão, muitos sujeitos que foram desterrados com o
advento

das

hidrelétricas,

modernização

do

campo

e

até

mesmo

desempregados urbanos, resolveram a partir de suas demandas, formar um
grupo de resistência contra a situação de pobreza que vivenciavam e juntos
tornaram-se milhares, que de forma organizada passaram a reivindicar pela
reforma agrária, no intuito de obter um pedaço de chão para estabelecerem
suas famílias, plantar e constituir uma condição digna.
A partir da construção de uma identidade coletiva, articulada: “entre
tantos desgarrados do campo e da cidade” (CALDART, 2004, p. 25), sujeitos
em estado de intenso risco social, fundam um dos maiores movimentos globais
no decurso da luta por pedaço de chão, que floresce sob a sigla: MSTMovimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra. Isto ao
compreenderem que o acesso à terra é um direito legítimo, negado pelo
Estado, por mais de cinco séculos, na linha sucessória de diversas
modalidades de governo.
Neste panorama, tanto seus antepassados, quanto suas famílias foram
isentos de possibilidades concretas para prover uma vida melhor a seus
descendentes. Em meio a essa perspectiva, visualiza-se a importância da
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atuação dos movimentos sociais, no que se refere aos movimentos populares,
Souza (2007) destaca,
São entendidos como forças sociais e correntes de opiniões e
proposições sobre/para o conjunto social que atuando, nos mais
diferentes âmbitos das problemáticas humanas, geram processos de
transformação social de sua ação que incide sobre a mentalidade e
as práticas cotidianas. Este tipo de ação não tem como característica
a mobilização permanente. Pode ocorrer de maneira relativamente
pontual, mas com certa duração para gerar posicionamentos sociais
sobre a incidência de sua pratica (SOUZA, 2007, p. 38).

Neste sentido, em relação ao MST, pode-se sinalizar que as forças
constituídas por seus protagonistas na luta pela reforma agrária apresentam
como objetivo, além da obtenção de um espaço digno para viver, a superação
da desigualdade social: fonte constituidora da pobreza e dos cinturões de
miséria visualizada nos grandes centros urbanos e nas pequenas propriedades
rurais, ainda precariamente atendidas pelas políticas públicas.
Com efeito, a resistência e o enfrentamento desta situação, encontra-se
ligada a necessidade de manter a produção e o abastecimento alimentar, bem
como a segurança do meio ambiente. Ainda é de suma importância para os
sem terra consolidar um projeto educacional voltado à valorização e
reconhecimento da diferença, a fim de prover uma vida digna para os povos do
campo, para que esses possam permanecer no espaço rural, com
conhecimento e qualidade de vida.
De acordo com a Secretaria Nacional do MST, a origem deste
movimento, está interligada a reivindicações isoladas, cuja organização foi
gradativamente instituída aos arredores dos latifúndios no Brasil. Temos como
exemplo deste processo, as ocupações das fazendas Macalli e Brilhante,
realizadas no final da década de 70 no Rio Grande do Sul; bem como da
fazenda Burro-Branco no estado de Santa Catarina e Primavera em São Paulo.
E, posteriormente, teve-se uma significativa ocupação em Encruzilhada
Natalina na localidade de Ronda Alta/ RS.
Essas ocupações tecidas no cenário brasileiro contribuíram para a
visualização da necessidade de se articular uma luta organizada contra o
1775

latifúndio. Sobre esta questão a Secretaria Nacional do MST, afirma que o
movimento não tem uma data específica de fundação, mas constitui-se a partir
de momentos delineados por reuniões e encontros, que representam o marco
inicial da trajetória dos Sem Terras. O primeiro grande momento foi à
realização do I Encontro Nacional dos Sem Terras, em Cascavel, que
aconteceu entre 20 e 22 de janeiro de 1984. Este evento reuniu,
80 trabalhadores rurais que ajudavam a organizar ocupações de terra
em 12 estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São
Paulo, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Bahia, Pará, Goiás,
Rondônia, Acre e Roraima, além de representantes da Abra
(Associação Brasileira de Reforma Agrária), da CUT (Central Única
dos Trabalhadores), do Cimi (Conselho Indigenista Missionário) e da
Pastoral Operária de São Paulo (MST, 2010).

A partir das reflexões realizadas neste encontro, os sujeitos envolvidos
compreenderam que a ocupação de terra, seria uma importante estratégia a
ser seguida pelos trabalhadores e trabalhadoras rurais para a democratização
do acesso à terra no Brasil.
Em 1985, o MST organizou a I congresso Nacional, em Curitiba, no
Estado do Paraná, de acordo com a Secretaria Nacional do MST, a frase que
ganhou destaque neste evento foi: “Ocupação é a única solução”. Igualmente,
neste período foi aprovado o Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA), no
governo de José Sarney. Esta ação governamental tinha como meta executar o
Estatuto da Terra e concretizar a Reforma Agrária, assentando 1,4 milhões de
famílias até o final do mandando deste presidente, no entanto está medida não
se realizou, já que aproximadamente 90 mil famílias foram assentadas, o que
representa 6% do objetivo inicial estabelecido pelo PNRA.
Segundo Morigi (2003), em um primeiro momento o MST estabeleceu
como princípio de luta a busca da reforma agrária no Brasil, expressa na
seguinte frase: “terra para quem nela trabalha” (p. 55). Já no período de 1988 a
1995, um dos significativos lemas que nortearam as ações dos sujeitos
engajados neste movimento foram as palavras “ocupar, resistir e produzir”, ou
seja, neste contexto era necessário ocupar a terra, resistir à pressão social,
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política,

e

principalmente

militar; produzir

alimentos e medicamentos

alternativos.
Em suma, os sem terras têm como propósito eliminar nas suas formas
de plantio, o uso de agrotóxicos, inaugurando um discurso voltado à produção
sustentável. Assim, vale acentuar que, produzir nessa acepção, também se
encontra interligado com aspectos educacionais, no sentido de buscar uma
educação de qualidade para as crianças, adolescentes e adultos que integram
o MST.
De 1995 até o contexto atual, o MST da ênfase para a seguinte frase:
“Reforma Agrária, uma luta de todos”. De acordo com Reis (2005), este lema
foi construído no III Congresso Nacional do movimento, tendo como objetivo
romper com a separação entre o campo e a cidade, unindo desta forma,
trabalhadores e trabalhadoras, tanto do meio rural quanto urbano. O evento,
ainda promoveu uma reflexão sobre a importância do processo de reforma
agrária, financiamento e acerca do papel e implementação da agroindústria a
partir da organização de cooperativas.
Reis (2008), também menciona sobre o papel da ocupação realizada
pelos membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ao
destacar, que este movimento social usou como ação estratégica para alcançar
o seu objetivo de acesso à terra, as “ocupações coletivas”, organizadas perto
de rodovias ou em áreas onde a terra não estava cumprindo a sua função
social. Este procedimento ainda tem como finalidade chamar a atenção do
poder público e da própria esfera social para a importância da Reforma Agrária,
financiamento, avanços tecnológicos; tudo que garanta além do acesso, a
permanência do trabalhador rural.

A LUTA DO MST PARA IMPLANTAR A ESCOLA ITNERANTE E AS
POLÍTCAS PÚBLICAS DE ACESSO A ESDUCAÇÃO NO/DO CAMPO

Em oposição ao tipo de escola tradicional o Movimento dos
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra (MST), buscou junto à luta
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por um pedaço de chão, agregar a reivindicação por uma educação diferente
para os seus filhos, voltada à valorização do espaço rural, como um lugar de
possibilidade. Isto ao primar por uma educação escolar, pensada e
protagonizada a partir da realidade dos educandos, cujas ações proporcionem
um reencontro com os saberes e as experiências sociais dos sujeitos
envolvidos, ao atuar de forma comprometida com a realidade da vida que flui
no universo das atividades norteadoras do cotidiano no campo.
Portando, Camini (2009), enfatiza que desde o início da década de 70,
com o retorno da luta pela terra, surgiram inúmeras preocupações relacionadas
ao processo educacional das crianças e adolescentes acampados. Haja vista
que, as famílias passavam longos períodos nos acampamentos do MST e
frente esta realidade, muitas vezes o processo educacional desta comunidade
era interrompido, devido à falta de escolas próximas e a constante
movimentação de suas bases de resistência.
No acampamento localizado em Encruzilhada Natalina, professores e
integrantes do MST, verificaram a importância de realizar atividades
pedagógicas com as crianças que estavam inseridas naquele contexto, já que
elas estavam ausentes do cenário escolar institucionalizado. De acordo com a
autora,

os

professores

que

organizaram

as

propostas

educativas,

caracterizavam-se como educadores populares. Na grande maioria das vezes,
eles possuíam experiências “na catequese, na sala de aula, ou simplesmente
gostavam de lidar com as crianças” (p.104), e um dos objetivos destes
educadores com a realização das dinâmicas era manter as crianças distantes
dos perigos das rodovias, além de discutir e refletir o porquê eles encontravamse acampados junto aos seus pais.
Camini (2009), ainda destaca que os integrantes do acampamento
citado, em março de 1982 ocuparam,
O passo da Entrada, local previsto para seu assentamento. No grupo
havia 180 crianças em idade escolar, das quais 112 para ingressar na
primeira série. Isso preocupava os pais delas, pois novamente os
filhos estavam impedidos de entrar na escola oficial. Após muitas idas
e vindas para reuniões e reivindicações, já em maio, a Secretaria de
Educação autorizou a construção da escola e, imediatamente, duas
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professoras, Maria Salete Campigatto e Lúcia Webber, iniciaram as
aulas. Porém, a legalização da escola só se completou bem mais
tarde, em abril de 1984, daí já no assentamento Nova Ronda Alta,
que surgiu seis meses antes. Sendo assim, a “primeira escola de
acampamento” passou a ser legalmente a primeira escola do
assentamento Nova Ronda Alta. Foi a primeira conquista de escola
acampamento/assentamento no Brasil (CAMINI, 2009, p. 104).

Nesta perspectiva, verifica-se que primeiramente a luta pela garantia de
acesso à educação das crianças começou pelas famílias que tinham filhos em
idade escolar. Posteriormente, esta preocupação foi ganhando maior
importância e, a partir desta necessidade de acesso ao contexto escolar
vivenciado nos acampamentos do MST, a luta pela educação incorporou-se
junto à reivindicação pela terra.
A estudiosa sinaliza que, o MST obteve uma segunda importante
conquista, no que se refere à educação. Com no processo de ocupação da
fazenda Annomi, em 1985, encontravam-se acampadas cerca de “mil crianças
entre os adultos” (p.105). Fato que, ocasionou entre os sujeitos envolvidos,
intensos momentos de discussões sobre as demandas educacionais de seus
filhos, cujo objetivo era buscar os meios adequados para suprir essa
necessidade vivenciada.
Durante as reuniões elaboradas nos acampamentos para discutir sobre
a inserção das crianças no cenário escolar, houve muitas discordâncias, já que
alguns membros do movimento acreditavam que uma escola poderia limitar o
processo de movimentação e mobilização dos sujeitos engajados com a luta
pela reforma agrária, ao deixar as famílias amarradas em determinado lugar ou
do acampamento. A partir deste antagonismo, por meio do diálogo, as famílias
perceberam que a escola ideal para integrar suas reivindicações deveria ser
organizada de forma Itinerante, ou seja, constituída por uma estrutura
adequada para acompanhar as movimentações dos acampamentos do MST.
A ocupação da Annomi contou com um cenário no qual figuravam “650
crianças de sete a catorze anos” (CAMINI, 2009, p. 106), fato que causou
grandes preocupações para a direção do acampamento. Em vista disso, foi
necessário realizar interlocuções com a prefeitura municipal, por meio de sua
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Secretaria de Educação, para a organização de uma escola municipal,
entretanto, a tentativa não foi bem sucedida. Então,
O segundo passo foi recorrer à rede estadual, com o apoio da
professora Julieta Balestro, que visitava o acampamento, o que
favoreceu a audiência entre um grupo do acampamento e o
secretário da educação da época, Francisco de Paula Vieira da
Cunha. Este, por surpreso com o elevado número de crianças
ausentes da rede escolar, prontificou-se a solucionar o problema.
Chegando em março do ano seguinte (1986) e vendo que a
promessa ainda não se transformara em realidade, a comunidade
acampada se pôs a construir um barracão de lona preta para iniciar
as aulas. Após alguns meses, “(...) veio a então notícia da aprovação,
da escola pelo Estado. O prédio seria construído em seguida”
(SCHWAAB, 1991, p 91). (CAMINI, 2009, p. 106).

A partir destes dois fatos apresentados, verifica-se a fase inicial das
experiências voltadas à educação dentro do movimento, cujo contexto exige
destacar, a importância das atividades voltadas à inserção dos Sem Terrinhas
na rede escolar, pois a concepção presente no imaginário de cada família era
de que a instituição de ensino apta para atender as necessidades de seus
filhos deveria ser uma escola diferente. Nessa linha de análise De David e
Fontoura, afirmam que a unidade de ensino adequada para o movimento:
“considera a cotidianidade dos sujeitos que vivem e trabalham no meio rural, a
fim de evitar a influência da educação urbana, que não contempla as
expectativas educacionais e sociais das classes populares” (2006, p. 104).
Os acampamentos foram compostos por pessoas advindas de diferentes
localidades, cuja configuração foi delineada por uma intensa diversidade
cultural e étnica; logo as relações tecidas neste ambiente foram atravessadas
por concepções de mundo diferenciadas; muitos acampados tinham pouca
escolaridade, outros, ainda não eram sequer alfabetizados. Fatos que
entrelaçados suscitaram o desejo e a necessidade de lutarem por modelo
educacional itinerante com metodologias próprias construídas junto as suas
experiências, enquanto um sonho possível.
Acreditava-se que as escolas dos acampamentos e dos assentamentos
deveriam vivenciar às dinâmicas da luta pela reforma agrária, romper com o
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silêncio dos educandos e seus familiares, ao colocar os estudantes como
protagonistas do seu próprio processo de construção crítica do conhecimento.
Em meio a essa perspectiva, Caldart (2004) destaca a importância de
compreender o papel da luta dos Sem Terras no processo de fundação de uma
unidade de ensino própria, uma vez que a Escola Itinerante passou a fazer
parte da história construída pelo MST. Com efeito, a necessidade de elaborar
uma proposta pedagógica interligada à luta pela reforma agrária, foi delineada
por momentos de grande importância e conquistas.
Conforme a mesma autora, o primeiro está relacionado com a
mobilização das famílias para garantir as crianças e adolescentes acampados
o acesso à educação, então “as primeiras a se mobilizar foram as mães e
professoras, depois os pais e algumas lideranças do movimento, aos poucos
as crianças vão tomando também lugar, e algumas vezes à frente, nas ações
necessárias para garantir sua própria escola” (p. 224).
Posteriormente, após a constatação da necessidade de uma escola para
atender as demandas do acampamento, mães; pais; professores e dirigentes
articularam-se, por meio de reuniões e estudos teóricos, para elaborarem a
proposta pedagógica da Escola do MST, a partir da qual se concretizou a
surgimento do setor de educação do movimento.
Segundo a autora, a partir desta organização, o MST passou a adquirir
uma nova responsabilidade, ou seja, a escola foi incorporada ao movimento,
passando a fazer parte do cotidiano e das reflexões de seus membros, que
também a usavam como um ambiente de resistência e problematização dos
contextos vivenciados no entorno dos acampamentos.
Contudo, o processo de consolidação da escola que acompanharia a
luta pela terra foi tecido pelo imaginário/desejo das famílias, junto à
necessidade de se construir uma escola que possibilitasse aos Sem Terrinhas
compreender a realidade do mundo no qual constituíam suas experiências.
Assim, em meio a um panorama de contradições e desigualdades era
fundamental ensinar aos educandos a lutar por uma vida digna no campo.
Neste sentido, tanto a escola, quanto o MST, deveriam ter um caráter político
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voltado à ruptura com a neutralidade, discutir de forma reflexiva as ações
governamentais e a falta de políticas públicas para melhorar a vidas dos
sujeitos envolvidos com a terra, bem como reclamar a morosidade das
negociações para efetivar a reforma agrária no Brasil.
Portanto, vale ainda destacar que somente em 19 de novembro de 1996,
a proposta da Escola Itinerante foi colocada em votação em uma sessão
planária do Conselho Estadual de Educação. Este momento caracterizou-se
como um marco histórico do MST, pois com a legalização da escola,
instituíram-se inúmeros momentos de reflexão acerca da necessidade
emergencial de políticas públicas para a educação do campo, tendo como base
a valorização do sujeito da terra e os saberes sociais dos camponeses que
perpassam gerações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No desenvolvimento deste trabalho, percebeu-se a importância social do
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, visto que a implantação da
Escola Itinerante oportunizou intensos momentos de reflexões sobre a
educação libertadora e crítica, como também assegurou aos integrantes do
MST o processo de escolarização de várias crianças e adolescentes junto às
suas famílias no contexto de luta social pelo acesso a terra.
Neste sentido, ainda vale mencionar, que a Escola Itinerante do MST
tinha uma proposta educacional voltada à realidade das crianças acampadas:
os conteúdos trabalhados pelos educadores populares não eram isolados e
tampouco fragmentados, como acontece nas unidades de ensino que adotam
uma pedagogia tradicional. Logo, os conteúdos ministrados estavam
relacionados à realidade dos estudantes, nos quais a aprendizagem e a
politização tornavam-se um fomento à produção de práticas pedagógicas
voltadas ao reconhecimento e afirmação da identidade dos acampados.
Por conseguinte, no decurso deste processo, buscava-se a construção
de condições voltadas à cidadania, enquanto base constitutiva de toda a
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realidade educacional, tecida no fazer pedagógico das Escolas Itinerantes.
Com efeito, tais experiências educacionais mostraram-se fundamental para
inserir no cenário político a pauta da Educação do Campo e a necessidade da
elaboração de políticas operacionais específicas às comunidades rurais, a fim
de garantir qualidade, acesso e permanência dos educandos no espaço rural.
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EXPERIÊNCIA E PESQUISA: RACISMO, RELAÇÕES DE PODER,
EDUCAÇÃO EM ARTE

Michele Spall Figueira1
Roseane Martins Coelho2
Eixo 5 – Movimentos Sociais e Políticas Governamentais
RESUMO
A pesquisa propõe pensar o racismo e as relações de poder a partir das práticas discursivas no
espaço das aulas de artes na escola, trabalhando com estudantes do 9º ano do ensino
fundamental de determinada escola e no corte de tempo em que se realizará o estudo. Desta
feita sairão os dados a serem analisados sob considerações acerca do discurso inspiradas em
Foucault (1999), os princípios do método arqueológico e as premissas foucaultianas de análise
das práticas discursivas que levantam dois pontos importantes a serem explorados: o cenário
de produção dos discursos e os efeitos de vontade de verdade e poder desses discursos. O
acesso às fontes para coleta dos dados ao longo do período de investigação dar-se-á por meio
de interação pedagógica. Ao definir o tema, meu compromisso docente será principalmente
manter uma postura investigativa e orientadora de todo o desenrolar do processo. Os
encontros e atividades realizadas no espaço escolar serão registrados em diário de campo,
fotografia, relatos transcritos. Por parte dos estudantes colaboradores da pesquisa esses
dados serão fornecidos em falas, escritos e produções visuais. No tocante à seleção de
autores, ressalto que o elenco foi determinado de acordo com as ideias de pesquisa, dando
vigor, flexibilidade e a possibilidade de disparos multiplicadores de ideias outras. Foucault,
Fischer, Veiga-Neto, Skidmore, Benjamin, Larrosa, Hernández, Kilomba, Moraes são
presenças constantes no desenvolvimento do trabalho, e claro, devo enfatizar que fiz um corte
nestes nomes, pois investigação não abraça a totalidade de suas obras. A educação é um
caminho desta proposta para expandir as possibilidades de conhecer, de construir (ao menos
em parte, em algo) nossos discursos, de identificar que dispositivos emergem como pilares
daquilo que nos constitui discursivamente e como nos faz sujeitos. Não proponho com isso
grandes revoluções, mas movimentos que podem ser significativos na experiência com arte no
âmbito escolar na esfera discente e docente, referindo-me neste último à minha própria.
Palavras-chave: Racismo. Relações de poder. Educação em Arte.

INTRODUÇÃO
O pensar sobre educação no contexto contemporâneo é inevitavelmente
atravessado por diversos campos de conhecimento. A ordem dos espaços
delimitados, das barreiras que encerravam os conteúdos em grades
disciplinares foram flexibilizando-se, interdisciplinarizando-se, até virem suas
1Apresentadora

do trabalho. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas
e Gestão Educacional – Mestrado Profissional, Centro de Educação – UFSM. E-mail:
michele2781@gmail.com.
2Orientadora. Doutora em Educação. Professora Adjunta do Departamento de Metodologia do
Ensino, Centro de Educação – UFSM. E-mail: martinscoelhor@gmail.com.
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fronteiras borradas na transdisciplinarização dos conhecimentos formais
acumulados ao longo da história humana somado ou misturado ao
conhecimento da experiência. Nessa perspectiva que considero importante
problematizar a escola formal em diferentes aspectos.
A experiência ocupa lugar no discurso do ato de conhecer, pois o
fazemos pelos sentidos, pela vivência e locamos esses conhecimentos, os
significamos a partir de nossas experiências. Foucault trata a experiência como
fruto das relações entre o saber, as regras e nossa subjetividade, acrescendo o
aspecto do condicionamento (MARCELLO, 2009). Benjamin (1987) nos fala da
experiência transmitida, contada, através das gerações. A experiência que é
marcante para um coletivo, um grupo, que se renova ao ser recontada,
reinterpretada, enriquecida com novas vivências, a partir de outras gerações,
de outros lugares de fala, de outros pontos de vista.
Autores como Foucault, Benjamin, Larrosa, Fischer, Veiga-Neto, dentre
tantos vem me ajudando a preencher vãos de compreensão entre o antes e o
depois destes estudos no Mestrado e vem ecoando no meu percurso de
investigação.
Durante esse processo de elaboração do projeto de pesquisa me
legitimei enquanto fonte, enquanto arquivo. Foi excepcional e estranho
descobrir-me fonte de dados, minha(s) história(s) de vida como cabeceira de
questionamentos e de busca por conhecimento, ver a experiência ordinária sob
os holofotes do interesse, com ares de uma importância dantes apenas no meu
repertório inenarrado.
Assim como eu, mulher branca, mãe, filha, transeunte, imersa em um
universo de desafios (Educação, Arte, escola, juventude, legislação), percebo
os estudantes, jovens, brancos, mestiços e negros também incomodados com
a escola e metodologias. Uma postura metodológica desacomodadora próxima
às suas vidas e experiências, seria trabalhar os conteúdos a partir de temas
relevantes para eles, de maneira a inquirir-los na elaboração de problemas e
conhecimentos que se irão construindo ao longo do processo.
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O tema escolhido, racismo e relações de poder, traz questões que estão
presentes no nosso cotidiano, sejam como garantia de privilégio, como
disparadoras de experiências discriminatórias, e também de resistência.

PROCESSO DA CONSTRUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA

A pesquisa propõe pensar o racismo e as relações de poder a partir das
práticas discursivas no espaço das aulas de artes na escola, trabalhando com
estudantes do 9º ano do ensino fundamental de uma escola de ensino
fundamental localizada próxima ao centro da cidade, na qual sou lotada desde
2010, e no corte de tempo em que se realizará o estudo: primeiro semestre
letivo de 2017. Em contingente considerável de estudantes percebemos a
presença fenotípica de raça negra, na cor da pele, nas características do
cabelo, das feições, dentre outros. Observo ao longo destes anos que alguns
destes alunos se assumem “pretos” (como eles mesmos falam), outros se
constrangem com comentários desta natureza; uns raspam totalmente as
cabeças, outros deixam os cabelos naturais, muitos alisam seus crespos
continuamente. A gama de tratamento da própria aparência é plural. Todos se
aceitam no grupo. Na escola estão todos sujeitos a um mesmo regime
disciplinar, na condição de estudantes, o que não os homogeneiza, apenas
atesta que os condicionamentos a que estão conformados são os mesmos
para todos, ainda que os referenciais (físicos, culturais, intelectuais etc.) e o
trato com eles sejam diversos.
Nestes sete anos venho observando e experimentando diferentes
abordagens metodológicas, dentre elas, um projeto de trabalho, que rendeu
resultados muito interessantes. O tema eleito para o desenvolvimento do
projeto no 9º ano do Ensino Fundamental em 2015 foi a violência, algo que faz
parte da vida de todos, seja presente na realidade cotidiana ou num contexto
mais amplo. Muitas foram as formas sob as quais esse tema foi discutido
(violência física, moral, psicológica, intelectual, social, religiosa, sexual, no
trânsito), a partir de diversas situações (contra grupos específicos e/ou em
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casos isolados) e fontes de informação (meios de comunicação, vivências,
relatos, leituras, obras). Naquele momento do ano letivo trabalhávamos com as
linguagens das Artes Visuais mais recorrentes na arte contemporânea, em
especial instalação e intervenção. Integrando esses elementos de forma
questionadora e coletiva, o trabalho culminou em uma série de instalações na
escola, as quais tiveram repercussão avassaladora tanto na maneira de os
estudantes perceberem suas experiências criativas na construção do
conhecimento em Arte como na forma de compreenderem o outro na sua
singularidade e o próprio tema de uma forma mais crítica.
O projeto de trabalho realizado em 2015 com o tema violência fez emergir
questões sobre raças, suas relações e racismo, o que me fez pensar na
pertinência da abordagem deste tema em função da discursividade que se
atualiza sobre este assunto e da Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003 3, que
instaurava a obrigatoriedade da inclusão dos conteúdos ‘História e Cultura
Afro-Brasileira’ nos currículos escolares. Com as mudanças políticas em nosso
país que vem trazendo muitos retrocessos na educação, na cultura, no mês de
novembro do ano de 2016 esta lei foi riscada da legislação brasileira.
Embora tenha acontecido este descarte da cultura negra no rol
imprescindível dos currículos escolares, minha proposta de trabalho se mantem
devido à importância de tratar das relações de poder e do racismo na
educação, à urgência contemporânea deste tema, à necessidade de humanizar
o humano ao invés de usar a riqueza das diferenças para criar o outro, restrito
a um universo com o qual nada compartilho além de desprezo. Não se pode
ignorar que tudo (o humano, as diferenças, a riqueza, o outro, o desprezo; a
“Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares,
torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira.
§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da História
da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na
formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social,
econômica e política pertinentes à História do Brasil.
§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito
de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e
História Brasileiras.” (Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm . Acesso em 26 Jan. 2016.)
3
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criação, o estabelecimento e a posterior anulação da lei) está fundado e
justificado em tramas discursivas que nos capturam e produzem práticas
individuais, sociais, objetivas e subjetivas.
Na cultura brasileira se pinta a ideia de que não há racismo no Brasil e,
enquanto ele é velado, os fatos noticiados destoam esta prerrogativa com os
ranços históricos que permanecem: a porção populacional com herança negra
é estatisticamente falando mais pobre, mais marginalizada, com maior
dificuldade de êxito na escalada social e econômica.
Leciono nesta escola para todas as turmas de anos finais do ensino
fundamental, e no último ano temos um percurso bastante rico, abrangente, um
repertório vasto de conhecimento e experiências que impulsionam o pensar
arte e a aventura de produzi-la.
Para tanto busco uma postura em sala de aula que coloque o estudante
no papel ativo de sua aprendizagem e o incentivará a desenvolver sua
performance com singular potencial. Inspiro-me nas abordagens metodológicas
ativas em que professor é mediador pelas tomadas de decisões que
constituirão os percursos, pois, por mais flexível, arejado e enriquecido que
seja a empreitada pelas elaborações junto aos alunos, o trabalho tem objetivos
que conduzirão as decisões a serem assumidas e negociadas.
Metodologicamente me conduzo pelas premissas etnográficas, nas quais
a interação da pesquisadora com seus colaboradores será intensa e contínua;
as observações e os registros serão em forma de diário de campo, fotografia,
filmagem, relatos. Pela ótica da análise discursiva inspirada em Foucault (1999;
2008), me debruçarei sobre os registros do que foi efetivamente dito e
produzido.
Na intenção de adentrar o universo discursivo que produz e sustenta os
conteúdos da pesquisa, faremos uso de arquivos imagéticos oriundos da
cultura visual e das artes visuais, bem como textos, musicas, poesias, cinema
que funcionem como dispositivos, provoquem e potencializem possibilidades
de falar, registrar vivencias, discutir racismo, preconceito e relações de poder
que culturalmente foram velados na realidade social brasileira. Historicamente
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foi inventada a ideia de amistosidade racial, mecanismo esse que impediu a
abordagem do tema de modo a tratar mais profundamente das atrocidades
cometidas, do preconceito e do racismo.
Poderíamos vincular a dominação e o insucesso dos negros, por
exemplo, à escravização de africanos, às colonizações europeias, e
consequente supremacia da sua cultura e fenotipia, ao nazismo, ou seja, a
efetivação dos mecanismos de poder que na prática geraram situações lícitas
de desigualdade humana, e por mais que haja mudanças na história em função
do gerenciamento do poder, determinados dispositivos permanecem até o
presente garantindo a continuidade da dominância.
Meu compromisso docente será principalmente manter uma postura
investigativa e orientadora de todo o desenrolar do processo: “especificar o fio
condutor, buscar materiais, estudar e preparar o tema, envolver componentes
do grupo, destacar o sentido funcional do projeto, manter uma atitude de
avaliação, recapitular o processo seguido” (HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998, p.
69).
Entendo a educação como um caminho desta proposta para expandir as
possibilidades de conhecer, de construir (ao menos em parte, em algo) nossos
discursos, de identificar que dispositivos emergem como pilares daquilo que
nos constitui discursivamente e como nos faz sujeitos.
Na educação são produzidos discursos controlados, que produzem
também os sujeitos envolvidos na situação educativa por meio da linguagem e
dos enunciados sob os quais intitulam-se temas e conteúdos a serem tratados
de determinada maneira, num determinado tempo e espaço por alguém e para
alguém.
O currículo se encontraria dentre os discursos documentais da educação
com seu texto embasado nas políticas, que se corporificam no trabalho docente
e discente, tornam-se materialidade carregada de historicidade. O currículo “é
lugar, espaço, território. O currículo é relação de poder. O currículo é trajetória,
viagem, percurso. O currículo é autobiografia, nossa vida, curriculum vitae: no
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currículo se forja nossa identidade. O currículo é texto, discurso, documento
(SILVA, 2011, p. 150).
As ideias de currículo e identidade se interpenetram e mutuamente se
compõem também por meio do discurso e das práticas discursivas que se dão
na escola. Assim a cultura se define como prática significativa, ou seja,
processos ou produções que proporcionem locação de sentido para algo
(STOREY, 2002), que provoque questionar o que, como, para que, por que, por
quanto tempo e para quem será orientada.
A educação torna o discurso operante no governamento de nossas vidas
e como todo discurso é oriundo de um lugar de fala, “tem suas regras de
aparecimento e jamais se desvincula de questões e jogos de poder”
(FOUCAULT, 198, p. 139 apud FISCHER, 2003, p. 384). Esses discursos, aos
quais se atribui poder, criam condições de possibilidade dos seres e excluem
outras tantas, delimitam, mapeiam, naturalizam o que é produzido, aprisionam
em enunciados e em suas complexas relações um contingente de significados
que se subentendem na ordenação das palavras e coisas ditas acerca de um
assunto, pessoa, grupo, acontecimento.
O sentido de a educação trabalhar com a cultura visual, particularmente a
educação em artes é o entendimento de que as imagens envolvem as
elaborações subjetivas, misturam-se a elas, situam-se ora nas adjacências, ora
na relatividade, ora na exclusão, ora no cerne da construção de si e do mundo,
das experiências que atrelamos às escolhas daquilo que nos interessa
conhecer.
A educação na perspectiva dos Estudos da Cultura Visual propõe que se
problematize a imagem, sobre seus discursos, se pergunte sobre do que a nós
e de nós trazem, abrem, perguntam; propõe sobretudo uma reflexão que
ultrapasse o que está sendo oferecido, que debata o invólucro das imagens, o
que nelas nos atrai, nos captura, e criar possibilidades de transcender a
ingenuidade compreensiva que se lança em leituras acríticas destes
referenciais. Esses estudos me darão a base para dialogar com as imagens
que circularão na sala de aula com o tema a ser proposto, pesquisado,
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investigado, vindo das mídias, da arte na história e contemporânea, das
produções dos estudantes.
METODOLOGIA
Na perspectiva pós-crítica de pesquisa, “a metodologia deve ser
construída no processo de investigação e de acordo com as necessidades
colocadas pelo objeto de pesquisa e pelas perguntas formuladas”. É
necessário afastar-se “daquilo que é rígido, das essências, das convicções, dos
universais, da tarefa de prescrever e de todos os conceitos e pensamentos que
não nos ajudam a construir imagens de pensamentos potentes para interrogar
e descrever-analisar nosso objeto” (MEYER; PARAÍSO, 2012, p. 16-7).
Dentre metodologias, técnicas, métodos, os procedimentos que melhor
atenderam aos objetivos da pesquisa para acompanhar a produção de
subjetividades no processo de desenvolvimento do projeto de trabalho em sala
de aula foram ferramentas metodológicas etnográficas, como a observação
participante, diário de campo, fotos, filmagens, e para analisá-las recorri à
análise do discurso foucaultiana.
A pesquisa tem cunho etnográfico por buscar “a compreensão dos
processos sociais de produção de eventos a partir de uma perspectiva interna
ao processo, por meio da participação durante seu desenvolvimento” (FLICK,
2009, p. 31). Por estar eu, professora e pesquisadora, inserida ativamente no
meio que observo e onde são produzidos os dados de forma participativa, os
estudantes são os sujeitos colaboradores.
A observação participativa etnográfica vai além da compreensão dos
eventos pelos relatos, contempla a descrição, para que se compreenda a
complexidade do contexto no qual se faz as questões de pesquisa; o
direcionamento e a seleção, estreitando o olhar para os processos e problemas
relacionados à elas, buscando entender “a descrição de espaço, estrutura e
tempo, conteúdos da formação, descrição de pessoas, formas e estruturas de
comunicação, nível do corpo e gestos, regras, normas e hábitos” (FLICK, 2009,
p. 110).
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A pesquisa etnográfica em educação, tendo o professor como
pesquisador, exige a sua participação ao observar. Observar é preciso para
perceber como se dão a construção das subjetividades, as relações sociais
entre os sujeitos, a apreensão da linguagem por e entre eles, os eventos e
sentidos construídos, as relações de poder que permeiam a organização do
grupo e de suas produções, o efeito das provocações pedagógicas da
pesquisa; “favorece também o levantamento de diferentes pontos de vista
sobre um mesmo fato ou acontecimento, bem como o registro do que é
efetivamente dito, do que é escrito, dos discursos e de seus desdobramentos
dentro do cenário investigado” (MEYER; PARAÍSO, 2012, p. 115). A partir do
momento que conheço as linguagens, a cultura, as referências do grupo até
mesmo em conversas informais com os sujeitos colaboradores, se pode
acessar a busca de singularidades, procurar captar suas experiências através
das falas, questionamentos....
Ao escolher a observação participante como técnica de coleta e
produção de dados no ambiente pedagógico no qual atuo, admito a difícil e
necessária feita de ora distanciar-me para poder ver o que a questão de
pesquisa interroga, nem mesmo posso prometer qualquer análise sem que
esteja embebida dos acontecimentos vivenciados no grupo.
Conheço a maioria dos alunos desde seus sextos anos, ou seja, é o
quarto ano letivo (alguns mais em função da repetência) que convivemos.
Temos conhecimento uns dos outros, das formas de ser, de um pouco ao
menos das histórias de vida, da trajetória escolar e pessoal, das memórias e
vivências que partilhamos. Não serei alguém estranho e nem eles para mim.
Em função disso a produção do estranhamento viria no trabalho com o tema, a
sistemática metodológica do trabalho pedagógico, que coloca não somente a
mim, mas também a eles num movimento de auto-observação e de observação
e produção do outro em seus múltiplos possíveis aspectos.
A estranheza num primeiro momento para os alunos pode se dar pelo
fato de estarem contribuindo com a pesquisa como estudantes pesquisadores,
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e para mim, de estar capturando suas produções e coproduzindo por um outro
viés, com outro olhar que não somente o de professora.
A mudança no arranjo tradicional, a transformação do lugar de fala, das
condições de possibilidade individual e coletiva propostas pela abordagem
metodológica na aula de arte na escola provoca já um estranhamento que
aciona o desenvolvimento de possibilidades discursivas construtoras desses
outros/ novos lugares. Movemo-nos todos ao sair da zona de conforto, do papel
assumido, do discurso que me cabe ou no qual caibo ou no qual não consegui
caber nem ser cabida, da posição que preencho, da lacuna que outrora fosse,
da paisagem que me povoava.
As ferramentas para registro dos dados produzidos durante a
observação participante serão as anotações in loco e post facto, rapidamente
registradas em campo, melhor detalhadas após o encerramento das aulas. O
diário de campo será importante e concomitante aos relatos, compondo o
cenário e as ações percebidos numa dimensão mais analítica e subjetiva
(vistos por um ângulo particular) que descritivo. Fotografias e vídeos também
compõem o arsenal de registro dos eventos durante as aulas, afim de
transcrever, captar e revisitar falas, experiências e produções ocorridas no
período das interações pedagógicas.
Os dados, compostos por cortes das observações, falas transcritas,
imagens das produções em campo, textos produzidos pelos estudantes,
experiências

relevantes

para

as

questões

levantadas

pela

pesquisa

vivenciadas e registradas no diário de campo, serão os discursos a serem
analisados à luz da perspectiva foucaultiana de análise do discurso, sendo que
tem esta por pressuposto de que
“o discurso é uma prática produtiva que fabrica verdades, saberes,
sentidos, subjetividades [...] o que dizemos sobre as coisas nem são
as próprias coisas (como imagina o pensamento mágico), nem são
uma representação das coisas (como imagina o pensamento
moderno); ao falarmos sobre as coisas, nós as constituímos (VEIGANETO, 2002, p. 31).[...] A análise dos diferentes discursos é feita
procurando ‘admitir um jogo complexo e instável em que o discurso
pode ser, ao mesmo tempo, instrumento e efeito de poder, e também
obstáculo, escora, ponto de resistência e ponto de partida de uma
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estratégia oposta’ (FOUCAULT, 2005, p. 96)” (MEYER; PARAÍSO,
2012, p. 123-4).

No caso da presente pesquisa, a observação buscará ver os
atravessamentos entre cultura e escola relacionados ao racismo e às relações
de poder na produção expressiva, visual, discursiva das subjetividades neste
contexto e com estes sujeitos estudantes desta turma de nono ano, a fim de
contemplar as demandas da questão de pesquisa. Discurso e currículo
“produzem sentidos sobre o mundo, na forma de ver as coisas, as/os outros e a
si mesma/o” (MEYER; PARAÍSO, 2012, p. 112).
Uma das maneiras de captar estes discursos seria identificar referências
dos estudantes sobre os temas por meio de suas práticas discursivas, os
eventos e suas formas ocorridos na interação com os colegas, a professora, as
pesquisas disparadas pelas questões que surgirão em ao longo do trabalho, as
possíveis transformações e construções do discurso individual e no/do grupo,
manifestado de forma oral, escrita, visual, postural durante os encontros.
“Analisa-se o que é efetivamente dito nos materiais pesquisados” (MEYER;
PARAÍSO, 2012, p. 124), ainda que não só pela oralidade, pois se produz as
coisas (verdades, imagens, condicionamentos, formas de se relacionar etc.)
pelo discurso.
As imagens da arte por mim elencadas (partindo da ideia de sua
historicidade) que de alguma forma referem-se ao racismo e a relações de
poder, são as disparadoras no ambiente pedagógico de todo o processo,
seriam o gatilho para o início da ciranda dos discursos trazidos, apreendidos,
propostos,

discutidos,

refletidos,

ignorados,

sabotados,

visibilizados,

silenciados, excluídos, legitimados os, serem postos num movimento gerado
por eles e pelos quais são sustentados nas posições que criam e locam os
sujeitos que os manifestam.
A imagem, como os discursos, e considerando-a também um, não é
neutra, tem sua produção baseada nos preceitos de uma época, de um
contexto histórico-cultural, de uma intencionalidade que traz consigo a posição
de fala e os condicionamentos nos quais se encontram seu produtor, assim
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como também a representatividade daquilo que se faz presente na produção
imagética e para quem ela é destinada. “Jacques Aumont (1993) lembra que as
imagens não são independentes, pois sempre estão ligadas a um regime de
poder (visualidade), organizando experiências, induzindo o leitor a ver umas
coisas e não outras” (MEYER; PARAÍSO, 2012, p. 267).
A imagem é discurso manifesto em linguagem visual capaz de pôr em
movimento enunciados do regime de verdade que a legitima como parte
integrante, resistência ou interdição, em função das práticas discursivas que
gera, que podem ser confirmações dos valores do regime, podem provocar
fissuras e possíveis vazamentos de suas verdades, como podem também
constituir um silêncio ensurdecedor ao emergir da invisibilidade na qual se
desejava mantê-la.
A imagem tem historicidade, portanto, determinações discursivas e
culturais que lhes são inerentes. É documento tornada monumento pela história
e passíveis de análise discursiva.

CONCLUINDO...

O papel da educação em arte ampliou-se demasiado, pois não dá mais
conta de ensinar numa perspectiva crítica a partir somente de referenciais da
cultura dominante (branca, patriarcal, eurocêntrica, capitalista), mas tende a
abrir o leque que abarca as produções da cultura imagética para além da arte
hegemônica,

atravessando,

transversalizando,

transdisciplinarizando

as

disciplinas e conhecimentos escolares que ampliem e diversifiquem as leituras
do mundo e ação nele e sobre ele.
A educação poderia ser um ponto de virada no momento em que
problematiza as relações de poder e saber que estão implicadas nestas
situações históricas e condicionamentos que se perpetuaram.
A investigação em andamento impossibilita apresentar resultados, nesse
momento narro o processo de construção do trabalho que está em
desenvolvimento neste ano de 2017.
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A PEDAGOGIA DO MOVIMENTO SEM TERRA (MST) NA CONSOLIDAÇÃO
DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO DO CAMPO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Guilherme Franco Miranda1
José Vicente Lima Robaina2
Eixo 5 – Movimentos Sociais e Políticas Governamentais
RESUMO
O objetivo deste artigo é discutir a importância da Pedagogia do Movimento Sem Terra (MST)
na articulação e consolidação das políticas educacionais do campo e educação ambiental.
Primeiramente, entende-se por política pública como um conjunto de observações, de caráter
descritivo, explicativo e normativo, que correspondem, respectivamente, às perguntas a
respeito de “o que/como é?”, “por que é assim?” e “como deveria ser?”. Partindo da perspectiva
que a educação no campo enquanto fundamento histórico recria o conceito de camponês,
utilizando o “campo” como símbolo significativo, referindo-se assim, ao conjunto de
trabalhadores que habita no campo, a investigação contextualiza como ocorre o processo
gênese e desenvolvimento de Educação junto ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra e quais os reflexos encontrados nas políticas públicas da educação do campo e as
políticas de educação ambiental no Brasil. Durante a década de 70 do século XX a emergência
dos debates sobre a questão ambiental surgiu com muita força, dando lugar também ao
aparecimento da consciência ecológica e do movimento ambientalista, que percebia a
problemática ambiental como uma crise que então começava atingir toda a civilização frente à
degradação ambiental. A pesquisa de natureza bibliográfica, metodologia deste artigo,
descreve as principais obras escritas sobre a Educação do Campo, Educação Ambiental e a
Educação proposta pelo MST. Após as análises das obras, os autores apresentam que a
educação crítica, transformadora e emancipatória do MST foi fundamental para a construção
de políticas públicas no âmbito da Educação do Campo no Brasil e um desafio tanto em
relação às políticas públicas para a educação como em relação às concepções pedagógicas,
para que a educação possa ter o seu caráter universalizante. Além disso, a educação
ambiental contribui para a possibilidade de se adotar abordagens mais abrangentes
possibilitando assim a construção de um sentimento de pertencimento nos sujeitos envolvidos
no processo educativo.
Palavras-chaves: Movimento Sem Terra. Educação do Campo. Pedagogia do Movimento.
Educação Ambiental.

INTRODUÇÃO
O Estado, da forma que o conhecemos, sofreu uma série de
transformações significativas deste a sua constituição, até a forma como o
mesmo é percebido pelos sujeitos. Nos séculos XVIII e XIX, por exemplo, a
Apresentador de trabalho. Licenciado em Ciências da Natureza – Biologia e Química pelo
IFRS Campus Porto Alegre, Mestrando do Programa de Pós-Graduação Educação em
Ciências – Química da Vida e Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(PPGQVS/UFRGS). E-mail: guilherme.miranda@ufrgs.br;
2Orientador. Doutor em Educação pela UNISINOS, Professor da Faculdade de Educação
(FACED/UFRGS) e Docente do Programa de Pós-Graduação Educação em Ciência – Química
da Vida e Saúde (PPGQVS/UFRGS). E-mail: joserobaina1326@gmail.com.
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preocupação do Estado restringia-se a promoção da segurança pública e a
defesa de fronteiras especificamente. Porém, com o amadurecimento do
espaço e até mesmo da percepção do conceito de democracia participativa, o
Estado acabou incorporando em seus deveres outras responsabilidades
relacionadas diretamente com as demandas da população. A Constituição
Federal, em seu Art. 3º, inciso VI, destaca como um dos objetivos
fundamentais da república, é “promover o bem de todos, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”,
ideia reforçada mais adiante em seu Art. 193º ao discorrer sobre a ordem social
como elemento fundamental para o trabalho e como objetivo fim promover “o
bem-estar e a justiça social” (BRASIL, 1988). Para atender o que preconiza a
legislação,

o

Estado

necessita

promover

uma

série

de

ações/planos/articulações nas esferas que compõem a sociedade (como
saúde, educação, meio ambiente, segurança, entre outros). A partir destas
conexões e quando tem por objetivo a promoção do bem-estar da sociedade,
nominamos de Políticas Públicas.
Ainda nas sociedades primitivas, o processo educativo constituía-se
basicamente por métodos informais, por um mecanismo denominado
endoculturação3, no qual os valores, princípios e costumes eram transmitidos
às gerações futuras por meio da convivência em sociedade (COSTA; RAUBER,
2009). Não obstante, a “transmissão” desses valores, limitava-se somente à
memória, ou seja, não havia nenhum outro mecanismo além da convivência
que registrasse esses valores culturais nas sociedades antigas. Analisar a
trajetória educacional no Brasil implica refletir sobre o modelo estrutural de
ensino e investimentos nessa área, que nos permite a problemática histórica
gira em torno do modelo pedagógico. Duas concepções metodológicas são
rotineiramente adotadas em nosso país: modelo tradicional (modelo fonético) e
o construtivismo (escola nova). Segundo Xavier:

3

Endoculturação ou enculturação é aquele por meio do qual os indivíduos aprendem o modo
de vida da sociedade na qual nascem, adquirem e internalizam um sistema de valores, normas,
símbolos, crenças e conhecimentos.
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[...]de um lado está a escola tradicional, aquela que dirige que
modela, que é ‘comprometida’; de outro está a escola nova, a
verdadeira escola, a que não dirige, mas abre ao humano todas as
suas possibilidades de ser. É portanto, ‘descompromissada’. É o
produzir contra o deixar ser; é a escola escravizadora contra a escola
libertadora; é o compromisso dos tradicionais que deve ceder lugar à
neutralidade dos jovens educadores esclarecidos (1992, p. 13).

A partir do trecho acima, as comunidades campesinas (seringueiros,
trabalhadores nos faxinais, ilhéus, índios, pescadores ou quilombolas) sofreram
o processo de exclusão, devido a uma “despedagogização” do campo, ou seja,
suas formações pautavam-se somente na formação de mão-de-obra para os
grandes latifúndios. A educação rural – pedagogicamente contrária à Educação
do Campo – é extensão da educação praticada nas escolas urbanas, utilizando
como método de ensino a reprodução de informações e “conhecimentos”, sem
debater a realidade concreta do homem do campo (BRANDÃO, 2012). Ao se
discutir a disputa, disse Caldart (2007, s/p) que o “[...] conceito de Educação do
Campo é novo, mas já está em disputa, exatamente porque o movimento da
realidade que ele busca expressar é marcado por contradições sociais muito
fortes”. Essas contradições fortes se dão campos político, econômico, social,
cultural e geográfico, pois ao discutirmos Educação do campo, discutimos
educação para as comunidades do campo, um direito humano para além da
alfabetização e reprodução de letras e números.
Como aponta Brandão,
Educação do Campo constitui-se de ações politizadoras, contribuindo
com o desenvolvimento da consciência social e política. É praticada
por movimentos sociais organizados do campo, mas continua
defrontando-se com as políticas de Estado de educação para o
campo nos moldes das políticas neoliberais praticadas pelo sistema
político capitalista em vigência no Brasil (BRANDÃO, 2012).

Um novo perfil de escola do campo deve ser questionado, que almeje a
valorização do campo e que englobe espaços da floresta, da pecuária, das
minas, da agricultura, dos pescadores, dos caiçaras, dos ribeirinhos e dos
extrativistas,

como

um

(novo)

espaço

de

inclusão.

Hoje,

produção,

sobrevivência, reconhecimento pessoal e coletivo, politização e outros quesitos
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socioculturais, bem como a valorização e preservação do habitat ecológico do
camponês e camponesa são fundamentos na composição e estruturação do
processo escolar do campo. A busca da escola do campo converge ao
encontro dos objetivos, das finalidades e das práticas pedagógicas que
baseiam a Educação Ambiental. Extremamente integrada ao contexto atual, a
Educação Ambiental, em sua definição mais modesta, visa o desenvolvimento
de novas formas de relação dos homens entre si e com a natureza, a
preservação dos recursos naturais e a redução das desigualdades sociais em
prol de uma sociedade mais justa e sustentável. A consonância entre ambas
permite inferir que a Educação Ambiental é uma poderosa ferramenta na
construção do comprometimento socioambiental almejado pela escola rural
(SOARES, 2007).

EDUCAÇÃO DO CAMPO: UM OLHAR NA LEGISLAÇÃO

Afim de que reflitamos sobre o modelo de educação no campo no
contexto brasileiro, nos dirigimos a Constituição Federal de 1988, em seu artigo
6º, que um dos direitos sociais garantido pelo Estado é o acesso à educação e,
especificamente no artigo 205, “a educação é direito de todos e dever do
Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988). A
Constituição de 1988 propiciou a criação da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDBEN, Lei 9394/98), que em seu artigo 8º, §1º que
caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os
diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e
supletiva em relação às demais instâncias educacionais (BRASIL, 1998) e
congrega, articuladamente, dois níveis de ensino (art. 21): Educação Infantil e
Ensino Fundamental e Ensino Médio.
Sob a perspectiva da Educação do Campo, a LDBEN, em seu artigo 28,
aponta que “na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas
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de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às
peculiaridades da vida rural e de cada região.” (BRASIL, 1996). Tendo em vista
que:
I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais
necessidades e interesses dos alunos da zona rural;
II - organização escolar própria, incluindo adequação do
calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições
climáticas;
III - adequação à natureza do trabalho na zona rural.

Segundo o Decreto 7.532/10, que dispõe sobre a política de educação
do campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária –
PRONERA, em seu Art. 1º:
a política de educação do campo destina-se à ampliação e
qualificação da oferta de educação básica e superior às populações
do campo, e será desenvolvida pela União em regime de colaboração
com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios (BRASIL, 2010).

E em seu § 1o, entende-se populações do campo e escolas do campo
como:
I - populações do campo: os agricultores familiares, os
extrativistas, os pescadores artesanais, os ribeirinhos, os assentados
e acampados da reforma agrária, os trabalhadores assalariados
rurais, os quilombolas, os caiçaras, os povos da floresta, os caboclos
e outros que produzam suas condições materiais de existência a
partir do trabalho no meio rural; e
II - escola do campo: aquela situada em área rural, conforme
definida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, ou aquela situada em área urbana, desde que atenda
predominantemente a populações do campo.

A necessidade de escolarização no meio rural em função do
desenvolvimento da agroindústria é cada vez mais percebida pelos vários
setores da sociedade. Segundo Capelo (2000) “o interesse pela escolaridade
dos empregados, nas grandes fazendas, pode aumentar em razão das
tecnologias que estão sendo implantadas no trabalho rural que exigem um
certo grau de conhecimento”. Cabe salientar que a perspectiva de uma
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educação voltada para as zonas rurais deve estar associada as lutas e
movimentos de distintos segmentos populacionais campesinos, como o
Movimentos dos Trabalhadores Sem-Terra (MST) e a Confederação Nacional
do Trabalhador e Trabalhadora na Agricultura (Contag). A realidade de lutas
pela terra e reforma agrária nos permite perceber que a educação do campo se
entrelaça a esses movimentos, como também e contexto educacional se dá em
acampamentos e assentamentos, ou de outras áreas regulamentadas para a
ocupação de grupos de quilombolas, indígenas, povos da floresta, ribeirinhos,
etc. A educação é defendida não como um fim em si mesmo, mas como
instrumento de luta pela terra e por condições de vida, de afirmação de sua
identidade (CALDART, 2012).

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E OS SEUS MARCOS HISTÓRICOS

Ao longo do século 20, a Educação Ambiental começou a tomar formas.
Na década de 60, a jornalista Rachel Carson lançava um livro intitulado
Primavera Silenciosa tornando-se um clássico do movimento ambientalista
mundial, na qual efeitos danosos de ações humanas sobre o ambiente como a
perda da qualidade de vida produzida pelo uso indiscriminado e excessivo de
produtos químicos. Além disso, eventos mundiais marcaram discussões em
torno da perspectiva de um ambiente com menos impactos antropológicos e
“mais sustentável”, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente
Humano (1972), na qual originou-se a Declaração de Estocolmo. Um guia que
aborda a preservação e melhoraria do meio ambiente humano, aceitando as
responsabilidades que possuem e que todos participem equitativamente
somando esforços para resgatar, preservar e melhorar o planeta Terra em
benefício do homem e da natureza como um todo, hoje e no futuro 4. A lógica
antropológica – nas décadas seguintes – perpetuou a integração com a
natureza, procurando sempre estar em equilíbrio dinâmico com ela. Mas com o

4

Disponível em: www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/estocolmo.doc
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passar do tempo o homem, como tudo que é da natureza, vai evoluindo e
criando o que Guimarães (1995) afirma ser uma consciência individual e passa
assim, ao longo do tempo se afastando cada vez mais do equilíbrio dinâmico
com a natureza, passando a apresentar uma relação totalmente desarmônica e
acabando por causar grandes desequilíbrios ambientais no planeta todo,
esquecendo que ele não é um ser independente e que cedo ou tarde as outras
partes afetadas por este farão toda a diferença.
No contexto nacional, a Lei 9795/99, Política Nacional de Educação
Ambiental (PNEA) conceitua, em seu art. 1º, que educação ambiental abrange
os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores
sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia
qualidade de vida e sua sustentabilidade e, no art. 2º, “a educação ambiental
deve ser um componente essencial e permanente da educação nacional,
devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades
do processo educativo, em caráter formal e não-formal” (BRASIL, 1999).
É necessária uma Educação Ambiental com ênfase interdisciplinar que
proporcione melhor leitura da realidade e promova outra postura do cidadão
frente aos problemas sócio - ambientais. E essa reflexão precisa ser
aprofundada na medida em que a saúde e a qualidade de vida dessa geração,
e das futuras, dependem de um desenvolvimento sustentável (SOARES et. al.,
2001). No âmbito do Estado, enquadra-se naquilo que Bourdieu (1998)
denomina “mão esquerda do Estado”, que reúne trabalhadores sociais,
educadores, professores e cujas ações são ignoradas pela chamada “mão
direita do Estado” (áreas de finanças, de planejamento, bancos). Ao operar na
reparação dos danos sociais e ambientais da lógica de mercado, os sujeitos da
“mão esquerda” podem, muitas vezes, se sentir iludidos e desautorizados em
função dos paradoxos vividos de forma crônica, como falta de recursos, luta
pela biodiversidade convivendo com avanço das fronteiras agrícolas por
monoculturas ou transgênicos, grandes obras com alto impacto, revisão de
antigas conquistas etc. (SORRENTINO et. al., 2005).
1804

A POLÍTICA PÚBLICA NO CONTEXTO DA PRÁTICA: SEU PAPEL SOCIAL
A forma com que se entende uma política pública está diretamente
relacionada com a percepção que se tem do Estado5. Frequentemente,
compreende-se a política pública como uma ação ou conjunto de ações por
meio das quais o Estado interfere na realidade, geralmente com o objetivo de
atacar algum problema. Essa definição se mostra um tanto quanto simplista,
uma vez que trata o Estado como um ator que opera de forma autônoma e
beneficia a sociedade como um todo através de suas ações. As sociedades
modernas têm, como principal característica, a diferenciação social. Isto
significa que seus membros não apenas possuem atributos diferenciados
(idade, sexo, religião, estado civil, escolaridade, renda, setor de atuação
profissional, entre outros), como também possuem ideias, valores, interesses e
aspirações diferentes e desempenham papéis diferentes no decorrer da sua
existência. Tudo isso faz com que a vida em sociedade seja complexa e
frequentemente envolva conflito: de opinião, de interesses, de valores, etc.
Entretanto, para que a sociedade possa sobreviver e progredir, o conflito
deve ser mantido dentro de limites administráveis, para isto, existem apenas
dois meios: a coerção6 pura e simples e a política, como coloca Hossoé (2014).
De acordo com Rua (1998, p.1), “o problema com o uso da coerção é que,
quanto mais é utilizada, mais reduzido se torna o seu impacto e mais elevado
se torna o seu custo”, ou seja, nos resta então, a política como meio de
transformação/modificação, mas afinal, o que é política? Schmitter (1984, p.
49) conceitua a política como sendo o meio para a “resolução pacífica de
conflitos”, mesmo este conceito nos dando algum norte sobre o tem,
5

O Estado é entendido neste trabalho como a principal entidade responsável por promover o
desenvolvimento nacional, percepção esta gerada pelas próprias experiências históricas dos
países da região.
6 Referimo-nos à possibilidade de levar alguém a fazer alguma coisa contra a respectiva
vontade, à força por meio da qual se pode obrigar outrem a obedecer, aquela heteronomia que
consiste em impor a outrem algo que este não deseja espontaneamente a possibilidade de
alguém impor a outrem a sua vontade (por exemplo, o caso de uma entidade conquistar, pela
guerra, um determinado país).
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percebemos que da forma que esta, este conceito é extremamente amplo e
pouquíssimo restringente. Rua (1998, p. 2), complementa este conceito a trazer
esta percepção para o campo do “conjunto de procedimentos formais e
informais que expressam relações de poder” e dessa forma acabam
direcionando os encaminhamentos das articulações para, aí sim, à resolução
pacífica dos conflitos.
As políticas públicas reverbera na sociedade, ou seja, qualquer teoria de
política pública explica as relações diretas e indiretas do Estado com a política,
economia e sociedade. Sendo as políticas públicas fruto de um campo
histórico, há três implicações. Primeiramente, embora seja formalmente um
ramo da ciência política, a não ser que se resume somente a ela, podendo
também ser objeto analítico de outras áreas do conhecimento. A segunda é
que o caráter holístico da área não significa que ela careça de coerência
teórica e metodológica, mas sim que ela comporta vários “olhares”. Por último,
políticas públicas, após desenhadas e formuladas, desdobram-se em planos,
programas, projetos, bases de dados ou sistema de informação e pesquisas.
Quando postas em ação, são implementadas, ficando daí submetidas a
sistemas de acompanhamento e avaliação (SOUZA, 2006).
Analisar os desdobramentos das políticas públicas, principalmente
aqueles associados ao âmbito da educação, possibilita vislumbrarmos de fato
de que forma a mesma é implementada em contexto e ainda como os sujeitos
foco dessas políticas acabam (re)significando-as a partir das suas vivencias.
Algumas metodologias nos auxiliam na compreensão desses fenômenos, como
por exemplo a Abordagem do Ciclo de Políticas (BALL, BOWE, GOLD, 1992;
MAINARDES, 2006) e a Análise de Política (DYE, 1984), os autores
compreendem que suas análises construiriam um conjunto teórico de
informações que possibilitariam o entendimento sobre o que os governos
fazem, porque fazem e que diferença isso faz. Contudo, a principal contribuição
dos estudos desenvolvidos no âmbito do campo da Análise de Política talvez
seja ainda uma outra: a compreensão de “como os governos fazem” ou, em
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outras palavras, como se desdobram os processos políticos que conformam as
políticas públicas e, por extensão, o próprio Estado.

EDUCAÇÃO DO CAMPO E O MST
O movimento que se destaca pela busca da educação no campo é o
MST, ele ultrapassa o conceito de apenas um movimento social. Ele busca a
formação de “novos seres humanos” que faz parte do movimento, uma busca
coletiva na formação de seu sujeito, onde propõem “a reflexão e elaboração
teórica de princípios político-pedagógicos articulados às práticas educativas
desenvolvidas no interior das lutas sociais levadas a efeito pelos povos do
campo” (SAVIANI, 2008, p.172). O MST tem sua consolidação em 1984, e
promove a luta social contra o latifúndio pela efetivação da política agrária e
entre outras demandas. Sendo de uma forma autônoma, mas sem deixar de
cobrar do estado os direitos sociais (COSTA; TIBOLA, 2013)
Devida à alta taxa de analfabetismo nos assentamentos, o MST busca
lutar pela educação de suas crianças, jovens e adultos. Segundo Branford e
Rocha:
Da mesma forma que agiam para conquistar suas terras, os sem-terra
começaram a mobilizar-se para exigir escola (...) Muitos sem-terra
passaram a acreditar que era tão importante vencer obstáculos para
obtenção de serviços como educação quanto a derrubar as cercas
que os mantinha fora das terras (2002, p.159).

A partir de algumas reuniões entre os integrantes do movimento, eles
passam a ter outra visão sobre educação. Em meados da década de 1990, o
MST na década de 1990, a educação do MST passa a ter uma redefinição que
acompanha o movimento. Ou seja, o movimento passa a ter um diálogo e
convênios com universidades, entidades jurídicas que, como consequência,
contribuíram para consolidação das políticas públicas educacionais do campo.
Segundo Arroyo (1999, p. 71) “é preciso analisar que, no interior da
organização do MST (...) sua história, é possível observar as ações em torno
da educação que o movimento social se propõe a fazer”.
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A partir destas lutas sociais que o MST busca constantemente, a
educação do campo, se torna destaque sendo que ela é um espaço de
possibilidades e transformações sociais e a construção de vida do campo. A
Educação do Campo tem suas características centradas em três aspectos,
segundo Souza (2011): 1) identidade construída no contexto de das lutas
empreendidas

pela

sociedade

civil

organizada,

especialmente

a

dos

movimentos sociais do campo; 2) organização do trabalho pedagógico, que
valoriza trabalho, identidade e cultura dos povos do campo; 3) gestão
democrática da escola, com intensa participação da comunidade. O sujeito é
essencial para definir o projeto político pedagógico e na organização do
trabalho pedagógico. A proposta pedagógica que o MST traz para a educação
do campo é emancipatória e filosófica. Como aponta Adorno:
Quanto mais a educação procura se fechar ao seu condicionamento
social, tanto mais ela se converte em mera presa da situação social
existente. É a situação do “sonho de uma humanidade que torna o
mundo humano, sonho que o próprio mundo sufoca com obstinação
na humanidade”! (1995, p.11).

Olhar para a formação humana, “é enxergar o MST como sujeito
pedagógico, uma coletividade em movimento, que é educativa e que atua
intencionalmente no processo de formação das pessoas que a constituem”
(CALDART, 2012, p. 319). Nos últimos anos, o MST tem se dedicado ao
resgaste histórico, ao resgate da memória, da mística da luta do povo, de uma
simbologia na qual os identifique. Ou seja, perceber o MST como sujeito
pedagógico, significa trazer duas dimensões importantes para reflexão da
pedagogia.
O campo brasileiro está vivo, com uma dinâmica social e cultural própria,
e que o MST surge não só questionando as estruturas sociais e a cultura que
as legitima, mas também questionando a estrutura escolar e sua concepção
pedagógica correspondente. A educação no MST é um movimento que surge
de dentro da dinâmica social no campo, colocando no foco de sua pedagogia a
formação humana em sua relação com a dinâmica de luta social e, mais
especificamente com a luta pela Reforma Agrária.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO PARA O
CAMPO: UM SABER NECESSÁRIO
A educação do campo tem sua identidade, pois há sujeitos sociais
concretos, e com um recorte específico de classe, mas sem deixar de
considerar a dimensão da universalidade: antes (durante e depois) de tudo ela
é educação, formação de seres humanos. É importante salientar que a
educação do campo dialoga com a teoria pedagógica desde a realidade
particular dos camponeses, contudo preocupada com a educação da classe
trabalhadora do campo como também, de forma mais ampliada, com a
formação humana. E, sobretudo, busca construir uma educação do povo do
campo e não apenas com ele, nem muito menos para ele. A educação
ambiental tem por objetivos um enfoque humanista, holístico, democrático e
participativo; concepção de meio ambiente em sua totalidade, considerando a
interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o
enfoque da sustentabilidade; o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas
na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade; a vinculação entre a ética,
a educação, o trabalho e as práticas sociais; a garantia de continuidade e
permanência do processo educativo; a permanente avaliação crítica do
processo educativo; a abordagem articulada das questões ambientais, locais,
regionais, nacionais e globais; o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à
diversidade individual e cultural.
Nesse sentido, a educação ambiental no ensino das escolas do campo
tem por dever fazer parte dos objetivos da educação, porque contribui para
resgatar valores diversos e fundamentais para um olhar e abranger as
instâncias ética, ecológica, econômica, política, social, histórico-cultural e a
tecnológica. Estes valores são necessários para preparar cidadãos como
(co)responsáveis não só na resolução de problemas não apenas ambientais,
mas

também

para

outras

transformações,

como

à

superação

das

desigualdades sociais, da dominação da natureza, da degradação ambiental. É
importante incorporar práticas de educação que contextualizem a realidade nos
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âmbitos culturais, ambientais, sociais e econômicos, ou seja, que possuam
uma visão interdisciplinar, contribuição para uma educação que abranja um
conjunto de processos formativos já constituídos pelos sujeitos do campo em
seu processo histórico. Pensar a educação enquanto política desde os
interesses sociais, políticos, culturais de um determinado grupo social, desde
seus sujeitos concretos no seu contexto social em um tempo histórico, sem
esquecer de considerar que antes de tudo o que se busca é a formação de
seres humanos.
Tal tendência parece se dar em função das próprias circunstâncias da
realidade estudada, isto é, os próprios camponeses através de sua
organização política, tornaram-se suficientemente visíveis para chamarem
sobre si a atenção dos estudiosos (DAMASCENO; THERRIEN, 1993;
BESERRA, 1996). A partir daí a educação do campo (ainda chamada de rural)
deixou de fazer parte apenas de um plano geral de desenvolvimento da nação
e tornou-se uma reivindicação de uma classe social. Apesar de não serem
guiados pelos mesmos interesses teórico-metodológicos, a maioria dos
estudos produzidos na área apresenta dados que instigam a discussão de
propostas alternativas de educação para a população rural em cujo centro
estejam os interesses de seus sujeitos.

CONCLUSÕES

O projeto político da educação para as comunidades do campo tem de
abranger novas relações entre os sujeitos da educação e os seus
conhecimentos, saberes, culturas e tradições. Sendo assim, a necessidade de
implementação da educação ambiental em todos os níveis e modalidades de
ensino – principalmente no ensino básico – seguindo a proposta dos
parâmetros curriculares. A interlocução ambiente-campo deve a objetivar a
formação de cidadãos reflexivos, críticos e participativos que objetivem
encontrar a solução dos problemas ambientais. Sobretudo de incentivar novas
práticas educativas, consideramos a educação ambiental como uma proposta
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articula às causas, aos desafios, aos sonhos, à história e à cultura do povo
trabalhador do campo (KOLLING et. al., 1999) e um desafio tanto em relação
às políticas públicas para a educação como em relação às concepções
pedagógicas, para que a educação possa ter o seu caráter universalizante,
pois como já foi mencionada a educação ambiental confere a possibilidade de
se adotar abordagens mais abrangentes possibilitando assim a construção de
um sentimento de pertencimento nos sujeitos envolvidos no processo
educativo.
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Eixo 6 – Educação e Inclusão
RESUMO
O objetivo desse texto é apresentar as percepções dos professores do ensino regular e da
educação especial relativas a implementação do ensino colaborativo, realizado entre esses
professores e acadêmicos do curso de licenciatura em Educação Especial da Universidade
Federal de Santa Maria (Rio Grande do Sul, Brasil). O ensino colaborativo é objeto de um
projeto de pesquisa que visa analisar em que medida está prática pedagógica é positiva na
promoção do desenvolvimento tanto dos alunos quanto dos professores. A implementação e
estudo do ensino colaborativo foi desenvolvida em 2015 e 2016, em duas escolas da rede
estadual de ensino de Santa Maria/RS. No ano de 2015 o trabalho foi realizado com seis
professores dos anos finais do ensino fundamental de uma escola. Em 2016 a pesquisa
aconteceu em outra escola com professores de duas turmas do ensino fundamental, em
turmas que possuíam alunos com deficiência intelectual. Foram utilizados roteiros de entrevista
para a coleta de dados com professores e educadores especiais, com perguntas referentes ao
entendimento sobre o ensino colaborativo, inclusão de alunos com deficiência na escola, o
atendimento educacional especializado e sobre a parceria entre professores e acadêmicos do
curso de educação especial. Nos momentos de estudo, analisando o referencial teórico
juntamente com as experiências vivenciadas nas duas escolas e os resultados encontrados
nas entrevistas, identificamos a eminente necessidade de momentos de formação com os
professores das escolas, a fim de discutir o trabalho em parceria entre Educação Especial e
Ensino Comum. Assim, observamos expectativas positivas em relação à parceria entre
professor e acadêmicos, esperando que essa rotina potencialize o ensino e a aprendizagem de
todos os alunos, especialmente daqueles com deficiência intelectual. Busca-se, assim, a
aprendizagem não só do aluno com deficiência intelectual e sim de todos os alunos e que um
trabalho em parceria possa auxiliar no processo de inclusão escolar, podendo tornar-se uma
alternativa para as dificuldades encontradas por alunos e professores.
Palavras-chave: Ensino Colaborativo. Educação Especial. Deficiência Intelectual.
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INTRODUÇÃO
O presente texto irá discorrer sobre o projeto de pesquisa “O ENSINO
COLABORATIVO E O TRABALHO DOCENTE ARTICULADO E SUAS
IMPLICAÇÕES AOS ALUNOS E PROFESSORES NA EDUCAÇÃO BÁSICA”
que iniciou em 2015, com a parceria do Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação a Docência – PIBID, subprojeto Educação Especial/UFSM, em uma
escola estadual, no município de Santa Maria, no Estado do Rio Grande do
Sul. Naquele momento, buscava-se estabelecer uma parceria entre os
professores do ensino comum e os acadêmicos pibidianos de educação
especial, a fim de colaborar com a prática da educação inclusiva na escola,
promovendo o desenvolvimento tanto dos alunos quanto dos professores,
especialmente, dos alunos com deficiência intelectual.
Pretendeu-se, também, identificar formas de realização do ensino
colaborativo e do trabalho docente articulado, a fim de auxiliar na promoção do
ensino-aprendizagem

dos

alunos,

principalmente

dos

com

deficiência

intelectual, na escola regular e averiguar as percepções e proposições dos
professores sobre o ensino colaborativo e sobre o trabalho docente articulado.
No ano de 2016, iniciou-se a implementação do projeto em outra escola
estadual de Santa Maria, não mais em parceria com o PIBID/Educação
Especial, mas em parceria com o projeto de extensão intitulado: “O Ensino
Colaborativo e a Docência Articulada como Práticas na Iniciação a Docência
em Educação Especial”, primeiramente realizamos contato com a direção da
escola, posteriormente ocorreram encontros com os professores; as turmas de
6° e 8° anos foram escolhidas para o desenvolvido o projeto, por ter alunos
com deficiência intelectual (DI) matriculados. Nesse ano, houve um longo
período de greve e paralisações dos professores, em torno de 50 dias, sendo
assim a inserção das bolsistas em sala de aula ocorreu após a retomada das
aulas. Durante o período da greve e paralização da escola realizamos as
entrevistas iniciais, com três professores do ensino comum e duas educadoras

1815

especiais, também, conversamos com os pais dos alunos com DI das referidas
turmas.
É importante destacar que:
O ensino colaborativo ou coensino é um modelo de prestação de
serviço de educação especial no qual um educador comum e um
educador especial dividem a responsabilidade de planejar, instruir e
avaliar a instrução de um grupo heterogêneo de estudantes
(MENDES, ALMEIDA e TOYODA, 2011, p.85).

Assim, o ensino colaborativo é uma prática pedagógica realizada
conjuntamente entre educação especial e ensino comum voltada ao espaço de
ensino da sala de aula.
Já o trabalho docente articulado é uma prática que propõe um elo entre
as propostas de ensino colaborativo e atendimento educacional especializado
(AEE), realizado em Sala de Recursos Multifuncionais (SRM), sendo que
educação especial e ensino comum pensam conjuntamente as práticas que se
poderá desenvolver com os alunos com deficiência, tanto na sala de aula como
na SRM, pensando coletivamente o ensino e a aprendizagem desses alunos
em todos os espaços da escola (HONNEF, 2015).
Destaca-se a SRM é um espaço da escola onde se realiza o AEE para
alunos público alvo da Educação Especial, por meio do desenvolvimento de
estratégias de aprendizagem, centradas em um novo fazer pedagógico que
favoreça a construção de conhecimentos pelos alunos, subsidiando-os para
que desenvolvam o currículo e participem da vida escolar (BRASIL, 2006).

OBJETIVOS

Essa pesquisa teve como objetivo analisar em que medida as propostas
pedagógicas do ensino colaborativo (EC) e do trabalho docente articulado
(TDA) são positivas na promoção do desenvolvimento tanto dos alunos quanto
dos professores, tomando-se por base as implicações que cada uma dessas
propostas pedagógicas os trazem. Outro objetivo foi verificar e analisar
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aspectos do ensino colaborativo e do trabalho docente articulado interferem no
desenvolvimento

de

uma

parceria

colaborativa

entre

professores

e,

consequentemente, no desenvolvimento de alunos com deficiência intelectual.

METODOLOGIA

Nesse sentido, pensamos importante acontecer tanto o ensino
colaborativo como o atendimento em SRM, porém, o ensino colaborativo não é
uma prática desenvolvida nas escolas estaduais do Rio Grande do Sul. Desse
modo, no projeto buscamos a implementação do ensino colaborativo nas
escolas, realizamos AEE em SRM e as entrevistas com os participantes do
projeto.
Os roteiros de entrevista para a coleta de dados dos professores e
educadores

especiais

possuíam

perguntas

sobre

dados

gerais

dos

professores, o contato com diferentes deficiências, o entendimento sobre a
ensino colaborativo, inclusão desses alunos na escola, o atendimento
educacional especializado e, ainda, sobre a possível parceria com os
acadêmicos do curso de educação especial (bolsistas).
A análise dos dados foi realiza após a transcrição e leitura das
entrevistas e os resultados de 2015 mostraram que o foco dos professores
esteve no ensino colaborativo.

Assim, os dados foram organizados em

categorias, quais sejam: (Ensino Colaborativo; Elementos Inibidores e
Facilitadores e Parceria com os acadêmicos da educação especial na
implementação do ensino colaborativo).
Nos dados coletados em 2016, percebemos um foco maior em questões
mais amplas, como a inclusão dos alunos com deficiência, por exemplo. Neste
contexto, apresentamos os resultados, também, em três diferentes categorias
assim nomeadas: Inclusão de alunos com deficiência na escola; Atendimento
Educacional Especializado e Parceria com os acadêmicos da educação
especial na implementação do ensino colaborativo.
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Como mencionado, no ano de 2015, os resultados mostraram que o foco
dos professores esteve no ensino colaborativo, vejamos agora a descrição das
três categorias elencadas para a análise dos dados (Ensino Colaborativo;
Elementos Inibidores e Facilitadores e; Parceria com os acadêmicos da
educação especial na implementação do ensino colaborativo):

ANÁLISE DE DADOS

Para preservar a identidades dos colaboradores da pesquisa, esses
serão identificados por P (professores - P1, P2, P3, P4, P5 e P6) e EE
(educadoras especiais – EE1 e EE2).
ENSINO COLABORATIVO:
Percebemos que a falta de conhecimento sobre o ensino colaborativo
pode interferir no comportamento e na receptividade que o professor do ensino
comum tem com o educador especial na sala de aula. Além disso, muitas
vezes, o trabalho da Educação Especial soa como um trabalho isolado, apenas
com o aluno com deficiência, dificultando na aproximação desse professor com
o restante da turma, já que a cultura vinda da formação nas licenciaturas não
abre espaço para o trabalho coletivo entre os profissionais no mesmo espaço
escolar. Isso, também, pode ser reflexo da ação dos educadores especiais
serem, principalmente, nos Atendimento Educacional Especializado, restritos a
sala de recursos multifuncionais, como se percebe na forma de organização
desse atendimento, descrita no Decreto nº 7.611/2011, que dispõe sobre a
educação especial e sobre o atendimento educacional especializado. O
documento especifica o AEE com um conjunto de atividades, recursos de
acessibilidade e pedagógicos, organizados de forma:
I - complementar à formação dos estudantes com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento, como apoio permanente e
limitado no tempo e na frequência dos estudantes às salas de
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recursos
multifuncionais;
ou
II - suplementar à formação de estudantes com altas habilidades ou
superdotação. (BRASIL, 2011)

Nas entrevistas iniciais percebemos que os professores ressaltaram o
entendimento de que o trabalho no AEE deveria ser de colaboração com o
professor da sala de aula, mas, também, alguns momentos que esse
atendimento devesse ser realizado só com o aluno com deficiência,
individualmente, nas SRM. Já nas entrevistas finais, não identificamos mais
esse foco no trabalho individualizado com o aluno com deficiência, mas no
trabalho com todos os alunos da turma. Isso vai ao encontro da perspectiva do
EC, onde gradativamente características como trabalho coletivo e empatia vão
se firmando. Destacamos, aqui, as principais características do EC:
Acerca disso, Gately e Gately (2001) apontam diferentes níveis de
colaboração, com graus variados de interação e colaboração entre os
profissionais da educação regular e da especial:
•
Estágio inicial: eles se comunicam superficialmente,
criando limites e tentativas de estabelecer um relacionamento
profissional entre si, a comunicação é formal e infrequente;
•
Estágio de comprometimento: a comunicação entre
eles é mais frequente, aberta e interativa, o que possibilita que eles
construam o nível de confiança necessário para a colaboração;
•
Estágio Colaborativo: eles se comunicam e interagem
abertamente, sendo que a comunicação, o humor e um alto grau de
conforto é experienciado por todos. Eles trabalham juntos e um
complementa o outro (VIRALONGA; MENDES, 2014, p. 148).

Identificamos nas entrevistas iniciais que os professores do ensino
comum entendiam o ensino colaborativo como:
Uma inserção maior do aluno, com necessidades especiais,
junto aos outros, com auxílio de mais uma pessoa, sem ser professor
para que faça essa ponte entre os alunos (P1);
O professor tem o auxílio a colaboração de um profissional da
área específica (P2);
Vem para complementar o nosso trabalho na sala de aula (P3);
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Vão acompanhar todos os alunos com necessidades especiais
dentro da sala de aula e auxiliar o professor (P4);
É alguém que colabora, uma estagiária que colabora na sala
de aula com todos os alunos, inclusive com os que tem alguma
deficiência (P5);
Trabalhar em conjunto, os professores, se ajudando,
colaborando um com o outro para a disciplina, para a maior
compreensão do aluno, maior conhecimento dele, chegar num
conhecimento, construir alguma atividade que possa ser útil para
esse aluno (P6).

Percebemos que todos os professores de alguma forma identificaram
características do EC, já P6 apresentou um conhecimento mais efetivo, qual
seja o “trabalhar em conjunto”.
Já na entrevista final, realizada no segundo semestre do ano,
destacamos alguns aspectos que os professores apresentaram sobre o ensino
colaborativo:

Não só pra ajudar o aluno que tem necessidades especiais,
mas também todos os alunos por ele se entrose (P1);
Uma proposta que vem a somar, colaborar com o nosso
trabalho, com certeza foi muito interessante. Em alguns momentos eu
não tinha vocês em sala de aula, eu sei que no geral foi muito bom
(P4);
Bolsista junto em sala de aula para auxiliar com os alunos com
necessidades especiais, mas não só com eles, com todos os alunos
da turma (P5).

Observamos, assim, um grande avanço no entendimento da proposta,
sobretudo a cerca de que no ensino colaborativo o trabalho do bolsista no
ambiente escolar é colaborar no processo de ensino e de aprendizagem de
todos os alunos, auxiliando nos diferentes contextos e atividades em sala de
aula.
ELEMENTOS INIBIDORES E FACILITADORES DO EC:
O EC é um processo de adaptação que requer tempo para o diálogo e
para que a proposta seja efetivada, assim, os meios alternativos de
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comunicação (diário de campo em sala, redes sociais), de certo modo, auxiliam
na falta de tempo e espaço para o diálogo entre os professores e,
consequentemente, ocasionam uma aproximação entre eles.
O fator tempo é citado pela maioria dos entrevistados como fator inibidor
de um trabalho em parceria na escola, já que a carga horária de trabalho dos
professores do ensino comum que, muitas vezes, trabalham em mais de uma
escola, acaba impossibilitando discutir e pensar propostas colaborativamente.
Assim, podemos observar nas entrevistas iniciais dos professores que o
inibidor mais presente nas falas foi o tempo para planejamentos, nas
entrevistas finais esse fator se manteve.
Referente

aos

elementos

facilitadores

do

EC,

observamos

a

identificação de uma parceria. Os professores acreditam que o EC contribui
não só para os alunos, mas para toda a escola e apontaram como essencial
realizar seus planejamentos junto ao acadêmico colaborador.
Por isso, evidenciamos que os professores envolvidos nessa proposta
precisam ser flexíveis, estabelecerem uma rotina de atividades de forma
colaborativa, é necessário a troca diária de estratégias de ensino para que
possam se efetivar diante da realidade de cada contexto, mesmo com
resultados a longo prazo.
PARCERIA COM OS ACADÊMICOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA
IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO COLABORATIVO
Essa forma de trabalho com os professores da classe comum e os
acadêmicos da educação especial, encontrasse ancorada em Gately e Gately
(2001). Os autores afirmam que com esse trabalho de colaboração e divisão de
responsabilidade de ensino para estudantes de uma mesma classe, um
trabalho conjunto desenvolvendo um currículo diferenciado para suprir as
necessidades de todos os alunos, sendo assim, compartilhando do mesmo
planejamento, discutindo avaliações e o manejo da classe para melhorar do
ambiente escolar.
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Em nossa pesquisa, percebemos a necessidade de estabelecer
claramente os papeis de cada parceiro no ambiente escolar, visto que o ensino
colaborativo se configura como uma proposta com resultados a longo prazo.
Evidenciamos que os professores envolvidos nessa proposta precisam
ser flexíveis para estabelecer uma nova rotina de atividades, respeitando a
individualidade, pois cada um tem uma metodologia de ensino e uma maneira
diferenciada de ministrar aulas. É com a troca diária que novas estratégias de
ensino irão se efetivar.
Abaixo seguem alguns relatos sobre o trabalho em parceria:
Sozinha não me sinto capaz de trabalhar, embora eu tenha sim
por habito a pesquisa, tentar entender, claro que se eu tiver um
profissional que conhece o assunto do meu lado é muito mais fácil de
trabalhar do que eu ir atrás do que tá acontecendo sozinha (P2);
É que é muito, é mais a necessidade assim, por que são
muitos alunos, e alguns precisam mesmo assim, desse auxílio, então
assim é bem importante, tanto para mim, para mim ter novos
conhecimentos e aprender como complementar a minha prática,
assim, pra atender melhor os alunos, como pra eles mesmo, que
precisam desse atendimento mais específico (P3);
A gente junto com o pibidiano consegue abordar as atividades
diferenciadas na sala de aula, isso valoriza tanto os alunos, o trabalho
se torna uma parceria mesmo, um trabalho que pode ser melhor
desenvolvido. Por que eu sentia muita dificuldade quando sozinha
com os alunos especiais, quando não tinha pessoa junto (P5).

Assim, sobre os relatos dos professores, observamos expectativas
positivas em relação à parceria entre professor e acadêmicos colaboradores, e
ao final, percebemos que essa rotina potencializou o ensino e a aprendizagem
de todos os alunos, especialmente daqueles com deficiência.
Neste contexto, podemos afirmar que a evolução não foi só do aluno
com deficiência e sim de todos os alunos e que um trabalho em parceria auxilia
no processo de inclusão escolar, sendo uma alternativa para as dificuldades
encontradas por alunos e professores.
Em 2016, infelizmente, realizamos somente as entrevistas iniciais com
os professores, isso aconteceu em função de que o projeto não teve
continuidade na escola após o período de greve dos professores estaduais,
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pois esses encontravam-se sobrecarregados com a recuperação de carga
horária de aulas e não conseguiram participar dos momentos de discussão
sobre as propostas do EC e do TDA. Mesmo o trabalho tendo que ser
encerrado antes do previsto, pensamos que algumas reflexões são possíveis e
importantes, os resultados das entrevistas iniciais nos apresentam dados
sólidos para tais reflexões. Essa análise será apresentada nas seguintes
categorias: Inclusão de alunos com deficiência na escola; Atendimento
Educacional Especializado e Parceria com os acadêmicos da educação
especial na implementação do ensino colaborativo. Vejamos:

INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA ESCOLA
Nessa

categoria

apresenta-se

a

percepção

dos

professores

entrevistados sobre a inclusão dos alunos com deficiência na escola.
Na fala da educadora especial evidencia-se ênfase referente a inclusão
de alunos com deficiência na escola:
Aqui na escola eu vejo que a inserção desse aluno é tranquila, por
que nós não precisamos passar por aqueles momentos de
sensibilizar a turma, de sensibilizar os colegas e os professores, já é
quase uma marca registrada, a questão da educação especial é bem
presente nos documentos da escola. No próprio conhecimento dos
professores que vem pra cá, sabem que a escola tem bastante, então
é bem tranquilo nesse aspecto, mas por outro lado é bem desafiante
no sentido de instrumentalizar esse professor do ponto de vista
pedagógico no ensino regular, no dia a dia da sala de aula isso se
tem bastante dificuldade (EE1).

P1, também, relata sobre a reminiscência da escola em relação a
inclusão dos alunos com deficiência.
A escola tem uma tradição de acolher especiais, desde que entramos
aqui, a gente tem essa ideia que a escola tem um olhar carinhoso
dessa clientela, tem os incluídos verdadeiramente, que eu considero
os que estão na sala de aula e não só socializando, estão
aprendendo (P1).
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Já P2 nos apresenta outra visão acerca da inclusão de alunos com
deficiência na escola, vejamos:
Tenho certeza que existe muito mais a teoria do que a prática. Em
três anos que estou na escola pouquíssimas vezes eu tive alguém
junto comigo na sala de aula orientando, ajudando, muitas vezes com
dois ou três alunos com necessidades educacionais especiais na sala
de aula e outros vinte e tantos. Em 2009 eu tive uma cadeira sobre
educação especial, eu não tenho as mínimas condições, e no
entanto, existe essa propaganda que aqui é uma escola que acolhe,
que tem alunos com NEE, mas teoricamente, isso não é inclusão,
colocar um aluno dentro da sala de aula que tem um profissional que
tem que acompanhar ele e as vezes outro e vinte e tantos alunos,
sem formação. Existe inclusão só da pessoa estar ali sentado e estar
interagindo com os outros (P2).

Percebemos uma grande contradição entre as falas das profissionais,
referente a prática da inclusão na referida escola. Em nossas reuniões com os
professores, essa diferença se enfatizou, pois percebemos que a maioria dos
professores não entendem que a inclusão realmente seja uma prática na
escola.
Esses trechos nos remetem a discussão do que realmente se toma por
inclusão, evidenciando a importância de se pensar a inclusão escolar como
sendo importante o aprendizado, a escolarização, e não somente a
socialização. Na inclusão escolar é um processo em três níveis:
O primeiro é a presença, o que significa, estar na escola. Mas não é
suficiente o aluno estar na escola, ele precisa participar.
O segundo, portanto, é a participação. O aluno pode estar presente,
mas não necessariamente participando. É preciso, então, dar
condições para que o aluno realmente participe das atividades
escolares.
O terceiro é a aquisição de conhecimentos - o aluno pode estar
presente na escola, participando e não estar aprendendo.
(AINSCOW, 2005, p. 01)

Percebemos nessa categoria as diferentes percepções dos professores
da Educação Especial e dos professores do ensino regular. Enquanto os
professores da Educação Especial destacam aspectos relativos a inclusão
escolar, os professores do ensino regular enfatizam que ainda sentem falta de
apoio dos profissionais especializados, enfatizando que os alunos com
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deficiência estão presentes na sala de aula, porém ainda não há condições de
se realizar um trabalho mais focado nas suas individualidades:
A ideia de inclusão está, ainda, relacionada aos alunos com
deficiência, aos quais a maioria dos professores do ensino regular
opõem resistência, por considerá-los como alunado de um outro
subsistema, cuja competência é dos especialistas em alunos “com
defeito”. (CARVALHO, 2004, p. 50).

Mesmo os professores do ensino regular assumindo os pressupostos da
inclusão escolar dos alunos com deficiência na escola, essa concepção ainda
está muito presente, pois consideram que o trabalho só poderá ser realizado
com o profissional de educação especial atendendo o aluno com deficiência
individualmente.

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

Sabe-se que o atendimento educacional especializado é ofertado em
redes públicas de ensino ao aluno público alvo da educação especial de forma
complementar ou suplementar a escolarização. Vejamos:
[...] tem como função complementar ou suplementar a formação do
aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de
acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena
participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem
(BRASIL, 2009).

Os professores foram questionados sobre o AEE realizado na escola. A
educadora EE1, relata que estes termos, “complementar ou suplementar”,
abrem margem para questionamentos dos pais se realmente são obrigados a
levar os filhos para o atendimento.
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Um fator que causa resistência aos pais é que o AEE em SRM deve
acontecer no turno inverso ao que o aluno está presente em sala de aula
regular. Percebemos, que esse fator causa infrequência nesse atendimento,
muitas vezes o educador passa, assim, a tirar este aluno de sala de aula para
poder realizar o atendimento individualizado.

Art. 5º O AEE é realizado, prioritariamente, na sala de recursos
multifuncionais da própria escola ou em outra escola de ensino
regular, no turno inverso da escolarização, não sendo substitutivo às
classes comuns, podendo ser realizado, também, em centro de
Atendimento Educacional Especializado da rede pública ou de
instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins
lucrativos, conveniadas com a Secretaria de Educação ou órgão
equivalente dos Estados, Distrito Federal ou dos Municípios (BRASIL,
2009).

Zerbatto (2014) expõe que alguns documentos normativos relatam a
importância do AEE ser um apoio ao ensino regular. Em algumas falas dos
profissionais entrevistados, eles confirmam que esse trabalho em conjunto faz
falta para o melhor desenvolvimento de suas aulas e ainda questionam sobre a
ausência das educadoras especiais em sala da aula.
As dificuldades com os horários, também, estão bem presentes nas falas
dos professores. Eles ressaltam que nos anos iniciais não se tem tanto
problema em estabelecer esta parceria, mas nos anos finais do ensino
fundamental é um grande entrave. Acreditamos que isso acontece devido ao
fato de que nos anos iniciais tem-se à unidocência, o que não acontece nos
anos finais, quando o número de professores aumenta significativamente,
dificultando o contato com os professores.
Outra dificuldade refere-se ao encontro entre professores de ensino
regular e educadores especiais, a limitada carga horária dos educadores na
escola.
O ideal seria a gente ter alguém acompanhando em sala de
aula, essa pessoa teria que estar disponível todos os dias. Não dá
pra negligenciar nenhuma das áreas. O tempo. A educadora especial
tem que se adaptar ao nosso horário (P1).
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Quando a gente consegue trabalhar em conjunto com o
educador especial funciona bem (P1).
Poucas vezes as educadoras especiais estão presentes em
sala de aula (P3)

Segundo os educadores especiais, no Rio Grande do Sul, nas escolas
estaduais, as orientações é para que suas ações sejam especificamente em
SRM dificultando o diálogo com os professores da sala comum.
Sobre isso EE1 refere:

Nosso regime de trabalho, não existe atendimento em sala de recurso
à noite, ainda há aquela ideia de que o educador especial só trabalha
quando está na sala de recurso e quando está fora ele não está
trabalhando, hoje a gente já vive uma realidade que o nosso trabalho
não é só na sala de recurso. Pra eles (órgãos gestores educacionais)
basta que tu converse com o professor uns 15 minutos (EE1).

Com esses relatos percebemos que apesar de uma cultura de inclusão e
de acolhimento, ainda há muitas limitações a superar segundo a fala dos
profissionais entrevistados. Os professores do ensino regular não têm clareza
de como é o trabalhado no AEE com os alunos com deficiência. Além disso, as
falhas de comunicação por conta dos horários, causa um significativo
distanciamento entre esses profissionais.
PARCERIA COM AS ACADÊMICAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA
IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO COLABORATIVO

Percebemos, a partir das falas dos professores, que as expectativas
eram positivas e que esperavam poder trocar experiências e agir de forma
colaborativa com os colegas. Como o exemplo:

Muito Bom, alguém que ajude. Quando as educadoras
aparecem, elas interagem bem, flui melhor, se tivesse todo o dia
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alguém presente ali facilitaria inclusive o nosso trabalho. Amplia mais
os horizontes principalmente daquela pessoa que está com problema;
funcionaria bem se houvesse uma frequência maior (P3).
É só tu começar a trabalhar e ir na sala de aula pra ti ver a
diferença, é fora do comum. Entende, por que tu trabalha o grupo, e
daí vai surgindo a dificuldade e tu vai trabalhando, por que a
dificuldade não é só de um e aí tu proporciona aquela reflexão pra
todos né. O ideal seria o AEE e sala de aula (EE 2).
Por que agora vejo a possibilidade de uma educação inclusiva;
é uma forma da gente crescer, tanto o aluno como o professor.
Melhorar a qualidade do meu trabalho, eu tenho o
conhecimento da língua, mas não tenho a técnica que o educador
especial vai ter (P2).

Outro aspecto que percebemos, que em um primeiro momento, o
professor do ensino regular via a inserção do bolsista na sala de aula apenas,
como apoio para o aluno com deficiência, um auxiliar ou monitor. Em uma de
suas falas, P1, coloca: “Uma ajuda, um apoio a mais. Questões de mobilidade”.
Esse fato, também, foi constatado nos dados de 2015 já apresentados
anteriormente.
A respeito disso Gately & Gately (2001) apontam que o coensino é um
processo em que o professor passará por estágios iniciais de adaptação até
chegarem à obtenção de um relacionamento colaborativo.
Conforme sua evolução até o trabalho colaborativo entre ambos
profissionais, leva um considerável período de tempo, que no decorrer de um
processo de aprendizagem poderá trazer bons resultados. P3 reconhece esse
fato:
Talvez eu compreenda lá no final, que eu tenha que fazer algo meio
diferente do comum, alguma coisa a mais; eu tenho que entender
como funciona isso. Se eu perceber que com a pessoa ali mais
presente é melhor, eu posso brigar: “olha com a pessoa lá, o aluno
melhorou, passou a ter mais interesse pelo conteúdo” (P3).

Quando tratamos dessa parceria entre profissionais, uma das falas nos
remete a um possível entrave para que essa proposta se efetive, o fato desse
trabalho conjunto trazer mais responsabilidade e comprometimento aos
envolvidos. Conforme relato da professora EE1:
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[...] as implicações desse trabalho articulado é que traz mais
responsabilidade, mais trabalho, muito mais envolvimento com o
aluno, como professor da sala da de aula e com os demais alunos da
sala de aula (EE1).

Segundo o relato dos participantes da pesquisa esse método de trabalho
é novo na escola e enfatizavam que ainda que seja desafiador, esperam que a
prática traga bons resultados e que possam aprender mais para suas carreiras.
Vejamos as falas de EE1, P1 e P2:
É bem novo mas é o que eu vejo que dá mais resultado (EE 1).
Estou esperando a experiência, espero que seja bom; para
ajudar, apoiar. A gente espera um atendimento diferente, alguma
coisa que eu não sei. [...] Aprender um pouco mais a respeito (P1).
Por isso gostaria de participar, agora vejo a possibilidade de
uma educação inclusiva. [...] Melhorar a qualidade do meu trabalho
(P2).

CONSIDEREAÇÕES FINAIS
Como já mencionado, os professores da rede estadual de ensino do Rio
Grande do Sul, em 2016 passaram por inúmeras dificuldades como o
parcelamento dos salários e um longo período de greve, o que em nossa
avaliação

causou

desmotivação,

dificultando

o

comprometimento

dos

profissionais envolvidos, assim, a equipe do projeto em reunião com a equipe
diretiva da escola e uma educadora especial achou por bem alterar o
cronograma de inserção das bolsistas, e posteriormente alterar o projeto. Por
esse motivo, ainda no ano de 2016 começamos contatos com uma escola
municipal para implementação da proposta em 2017.
Analisando o referencial teórico juntamente com as experiências
vivenciadas nas duas escolas estaduais e aos resultados encontrados nas
entrevistas, identificamos que estas mostraram a necessidade de fazermos
momentos de formação inicial com os professores das escolas, a fim de discutir
o trabalho em parceria entre Educação Especial e Ensino Comum, focando em
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conceitos como ensino colaborativo, atendimento educacional especializado e
deficiência intelectual.
Assim, no ano de 2017, nos encontramos em processo de inserção em
uma escola municipal de Santa Maria. Optamos pela escolha de uma escola
municipal, pois no município de Santa Maria, na rede municipal de ensino, um
grande avanço foi conseguido com a publicação do Plano Municipal de
Educação de Santa Maria, onde a proposta de ensino colaborativo encontra-se
como uma meta a ser alcançada. A saber:
Meta 4: Universalizar, para a população de 4 a 17 anos, público alvo
da Educação Especial, o acesso à Educação Básica, ensino
colaborativo e ao atendimento educacional especializado,
preferencialmente na rede regular de ensino, com total garantia de
atendimento aos serviços especializados e também qualificação dos
professores para atendimento destes alunos, em regime de
colaboração entre as redes públicas e privadas, resguardadas as
responsabilidades, conforme legislação (SANTA MARIA, 2015).

A escolha por esta escola aconteceu por indicação da Prefeitura
Municipal de Educação e, ainda, pela receptividade da equipe gestora e dos
professores frente a proposta do projeto.
Entendemos que a proposta do EC colabora significativamente com o
contexto escolar, proporcionando situações significativas de desenvolvimento
dos alunos, juntamente com os professores.
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RESUMO
O presente trabalho trata-se de uma análise de experiências vivenciadas durante o período de
estágio curricular em Dificuldades de Aprendizagem do curso de Educação Especial da
Universidade Federal de Santa Maria-UFSM. As intervenções apresentadas realizaram-se com
dois meninos de 13 e 14 anos, ambos com diagnóstico de Dislexia, matriculados no 5º ano do
ensino fundamental. Estas atividades foram divididas entre o atendimento educacional
especializado, realizado no Programa de Atendimento Especializado Municipal, e um trabalho
baseado na proposta do ensino colaborativo com o professor da classe regular dos alunos.
Posteriormente ao estágio, foi realizada uma análise das políticas públicas voltadas à
educação, tendo por base a experiência cujos objetivos foram identificar os direitos dos alunos
com Dificuldade de Aprendizagem.
Palavras-chave: Aprendizagem. Dificuldades de Aprendizagem. Políticas Públicas

INTRODUÇÃO
O presente trabalho foi elaborado a partir do relatório descritivo sobre a
prática de intervenção pedagógica realizada num Programa de Atendimento
Educacional e em uma escola da rede municipal da cidade de Santa Maria –
RS, bem como a partir de uma pesquisa entre as políticas públicas voltadas a
Educação Especial e Inclusão, com enfoque nos alunos com Dificuldade de
Aprendizagem.
A prática apresentada foi realizada durante o período de estágio
curricular em Dificuldades de Aprendizagem do curso de Educação Especial da
Universidade Federal de Santa Maria - UFSM. Esta prática, teve como objetivo
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contribuir no processo de aprendizagem dos alunos, principalmente nos
aspectos

da

leitura,

escrita

e

interpretação

textual,

favorecendo

o

desenvolvimento dos mesmos nestas áreas.
O programa citado, PRAEM (Programa de Atendimento Especializado
Municipal) é mantido pela Prefeitura Municipal de Santa Maria, sob
responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação- SMED. Além dos
atendimentos realizados no Programa de Atendimento Especializado Municipal,
o estágio ocorreu como trabalho colaborativo na escola, juntamente com o
professor da turma em que os alunos estavam inseridos.
A Escola em que o estágio ocorreu está situada no interior do município
de Santa Maria, caracterizando-se como uma escola do campo, localizada
aproximadamente 17km da área urbana da cidade. Funciona em turno integral
e dias alternados, sendo segundas, quartas e sextas-feiras para os anos finais
do ensino fundamental, e terças, quintas e sábados para os anos iniciais.
A escola no contexto atual, tanto no meio urbano quanto no meio rural,
caracteriza-se como espaço importante para o processo de inclusão, sendo
possível encontrar nestas, estudantes com os mais diferentes processos de
aprendizagem, bem como aqueles que apresentam dificuldades. Sabe-se que
as DA (Dificuldades de Aprendizagem) podem manifestar-se em diversas
áreas, como no processo de leitura e escrita, interpretação textual e
habilidades matemáticas, porém, nem todo problema de aprendizagem nessas
áreas, pode ser definido como DA. Dentre os diversos autores que abordam o
tema, estão Correia e Martins (1999), que elencaram dois sentidos distintos
atribuídos as Dificuldades de Aprendizagem:
No sentido lato, as DA são consideradas como todo conjunto de
problemas de aprendizagem que grassam nas nossas escolas, ou
seja, todo um conjunto de situações, de índole temporária ou
permanente, que se aproxima, ou mesmo quererá dizer, risco
educacional ou necessidades educativas especiais. Quanto a nós,
esta é a interpretação dada ao conceito pela maioria dos profissionais
de educação.
No sentido restrito, e aqui a interpretação do conceito restringir-se-á a
uma minoria de especialistas e profissionais de educação, DA
quererá dizer uma discapacidade ou impedimento específico para a
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aprendizagem numa ou mais áreas académicas, podendo ainda
envolver a área socioemocional. Assim é importante que se note que
as DA não são o mesmo que deficiência mental, deficiência visual,
deficiência auditiva, perturbações emocionais, autismo. (CORREIA &
MARTINS, 1999, p.6)

Neste sentido, é importante considerarmos a dislexia como uma
dificuldade para adquirir a habilidade de leitura e escrita eficiente, não se
caracterizando uma deficiência, mas como um transtorno que interfere no
processo de aprendizagem e que pode se manifestar em uma ou mais áreas
acadêmicas, exigindo por parte do contexto escolar, em especifico de sala de
aula, atenção e atividades diferenciadas que possam contemplar as
necessidades apresentadas por parte dos educandos.
Considerando a escola como espaço de heterogeneidade, se faz
necessário pensarmos em alternativas que contemplem as diferenças e os
variados estilos de aprendizagem. Assim percebe-se a necessidade de um
sistema educacional que busque a flexibilização do currículo bem como,
metodologias de ensino próprias para as diferentes necessidades especiais.
Neste viés, um modelo de trabalho que já vem sendo moldado nas escolas
brasileiras é o Ensino Colaborativo, este que surge com um processo lento, de
adaptação e aprendizado constante, como citam Mendes, Vilaronga e Zerbato
(2014):
O modelo de trabalho no coensino é baseado na abordagem social
porque pressupõe que a escola deva ser modificada e que é preciso
qualificar o ensino ministrado em classe comum, local onde o aluno
passa maior parte do tempo de sua jornada escolar. Assim, se o
ensino da classe comum não responder as necessidades desse aluno
e pouco favorecer sua participação e aprendizagem, de nada
adiantará ampliar sua jornada em uma ou duas horas semanais para
oferecer o AEE, como se o problema estivesse centrado no aluno
com deficiência, e não na escola”. (MENDES, VILARONGA &
ZERBATO, 2014, P.26)

Neste sentido, o Ensino Colaborativo visa potencializar o trabalho
realizado no Atendimento Educacional Especializado e enriquecer as práticas
pedagógicas de sala de aula, visando o melhor desenvolvimento dos sujeitos
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envolvidos, e tomando para a escola a responsabilidade de se adequar a esses
alunos e oferecer-lhes um ensino que de fato contemple suas necessidades.
Não apenas transferindo esta tarefa para o AEE.
A realização de um estágio na área das Dificuldades de Aprendizagem,
permitiu-nos além de elaborarmos alternativas de aprendizagem para um
público específico, versar, juntamente com os demais profissionais da equipe
escolar, a respeito das inúmeras diferenças, bem como as implicações que
elas exercem no processo de aprendizagem dos estudantes. Esta discussão
nos impulsionou a buscar dentre os documentos legais, amparo aos sujeitos
com Dificuldades de Aprendizagem, ressaltando a importância das políticas
públicas na garantia de uma educação de qualidade a estes sujeitos, pois estas
são os meios pelos quais os cidadãos tem assegurados seus direitos.

METODOLOGIA
As intervenções foram realizadas com dois meninos de 13 e 14 anos, os
quais nos referiremos a seguir como V e M respectivamente, ambos com
diagnóstico de Dislexia, matriculados no 5º ano do ensino fundamental. As
práticas foram divididas entre o atendimento educacional especializado (AEE)
realizado no programa, e um trabalho baseado na proposta do ensino
colaborativo com o professor da classe regular destes alunos, realizada
quinzenalmente na escola, no período do segundo semestre de 2016.
O aluno M mostra-se um menino desinibido, que questiona o professor
ou a educadora especial sempre que tem dificuldade em algum conteúdo
trabalhado, sem demonstrar receio. O aluno apresenta comumente em sua
escrita trocas surda sonoras, transposições e omissão de letras. Também
demonstra certa dificuldade na interpretação de problemas matemáticos, no
entanto, quando o problema lhe é explicado de forma oral, apresenta menor
dificuldade para resolvê-lo.
O aluno V mostra-se um menino tímido e de poucos questionamentos.
Em termos cognitivos, V apresenta também em sua escrita trocas surda
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sonoras, transposição e omissão de letras, além de demonstrar certa
dificuldade de concentração e memorização de conteúdos, além de problemas
na interpretação e resolução de questões matemáticas.
Durante as duas primeiras semanas de estágio, permanecemos
observando e interagindo com os alunos, sem realizar qualquer intervenção.
Na terceira semana, posteriormente à uma conversa com o professor da turma
dos meninos, que nos relatou encontrar dificuldades para elaborar atividades
diferenciadas para a turma, iniciamos nossa prática pedagógica realizando
atividades sobre os conteúdos que eram trabalhados em sala de aula.
Ao decorrer do estágio realizamos atividades de produção textual;
interpretação; confecção de cartazes; jogos de raciocínio lógico e estratégias;
revisão de regras ortográficas; confecção de discos fracionários; atividades
visando trabalhar a autoestima; alternativas de estudo para descobrir qual a
melhor forma de aprendizagem do aluno (visual ou auditiva).
Nesse sentido, elaboramos adaptações nas avaliações realizadas, nos
sendo permitido revisar as provas já aplicadas a fim de encontrar o meio pelo
qual o estudante pudesse demonstrar, de maneira efetiva as aprendizagens
realizadas, usando as orientações que recomendam diferentes tipos de
organização das avaliações, como por exemplo: utilizar letra bastão quando a
avaliação for confeccionada a mão; fonte de design legível e não tão pequena
quando a avaliação for digitada; preferir perguntas diretas a questões
subjetivas e usufruir de materiais concretos e estímulos visuais ao invés de
questões somente discursivas.
Diante dos desafios encontrados no decorrer estágio, foi realizada uma
pesquisa entre as políticas públicas voltadas a Educação Especial e Inclusão,
com o objetivo de encontrar textos que apresentassem amparo aos alunos com
Dificuldade de Aprendizagem, de modo a poder discutir sobre seus direitos à
educação de qualidade, com base nos princípios da educação nacional, citados
no Art. 3º da LEI Nº 9.394/96 (BRASIL,1996), como igualdade de condições
para o acesso e permanência na escola, assim como a um ensino de
qualidade.
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Para realizar a análise foram utilizados documentos como LDB 9.394/96;
Resolução CNE/CEB Nº 2/2001; Resolução CNE/CEB nº 4/2009, bem como na
Política de Inclusão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A oportunidade de realizar um estágio na área das Dificuldades de
Aprendizagem,

permitiu-nos

ir

além

de

elaborarmos

alternativas

de

aprendizagens para um público específico, mas também, de juntamente com os
demais atores do contexto escolar versar a respeito das inúmeras diferenças,
bem como as implicações que elas exercem no processo de aprendizagem dos
estudantes, impulsionando-nos a buscar dentre os documentos legais e
políticas públicas amparo aos sujeitos com Dificuldades de Aprendizagem,
considerando que, segundo Correia (2008):

As dificuldades de aprendizagem específicas dizem respeito à
forma como um indivíduo processa a informação- a recebe, a
integra, a retém e a exprime-, tendo em conta as suas
capacidades e o conjunto das suas realizações. As dificuldades
de aprendizagem específicas podem, assim, manifestar-se nas
áreas da fala, da leitura, da escrita, da matemática, e/ou da
resolução de problemas, envolvendo défices que implicam
problemas de memória, perceptivos, motores, de linguagem, de
pensamento, e/ou metacognitivos. Estas dificuldades, que não
resultam de privações sensoriais, deficiência mental, problemas
motores, défice de atenção, perturbações emocionais ou
sociais, embora exista a possibilidade de estes ocorrerem em
concomitância com elas, podem, ainda, alterar o modo como o
indivíduo interage com o meio envolvente. (CORREIA, 2008
p.46)

Visto que todo ser humano apresenta um ritmo único de aprendizagem,
uma história particular, formada por sua estrutura biopsicossocial, este aspecto
deve ser levado em conta tanto no ambiente familiar quanto no escolar e/ou
profissional. Ao que se refere a alunos com Dificuldade de Aprendizagem, esta
singularidade torna-se ainda mais evidente, visto que alunos com o mesmo
diagnóstico podem apresentar problemas em diferentes habilidades, como os
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alunos com quem trabalhamos, que a presentam diferentes problemas no
processo de aprendizagem e diferentes respostas a determinadas atividades.
Cruz (2009) apud Cruz (2011) traz considerações sobre a importância de
avaliações que contemplem esses diferentes sujeitos em suas singularidades:
[...]a melhor e mais efectiva intervenção é aquela que tem por
trás uma abordagem transdisciplinar, pois nesse caso a pessoa
é perspectivada nas suas múltiplas dimensões e personalidade
própria. Em complemento, aquela avaliação e intervenção que
consegue transcender o âmbito do ensino e alcançar outras
áreas actualmente reconhecidos como importantes, como são
a social, a económica, a política e a cultural, não esquecendo
nunca a componente motivacional, parecem ser as mais
completas e produtivas (CRUZ, 2009 apud CRUZ 2011).

O aluno M durante os atendimentos no Programa de Atendimento
Educacional e nas atividades realizadas no ensino colaborativo mostrou-se
dedicado e envolvido com as tarefas que lhe foram solicitadas, fato que
possivelmente demonstra uma sintonia entre o que foi oferecido ao aluno, e
seus interesses acadêmicos.
M apresentou dificuldades comuns na leitura e escrita, no entanto,
possui grande facilidade de interpretação, principalmente quando os conteúdos
lhe são passados de forma oral. Mostrou-se consideravelmente bom em
matemática e usou de sua espontaneidade a seu favor, sempre que necessário
questionando os professores sobre suas dúvidas. A busca por um atendimento
diferenciado permitiu realizar as descobertas acima mencionadas, ou seja,
observar os potenciais de aprendizagem do aluno, desfocando o olhar daquilo
que ele ainda não consegue realizar para o que ele demonstra como
conhecimento, objetivando a partir disso, buscar o que ainda não foi
acomodado como aprendizagem.
O aluno não compareceu em alguns dos atendimentos realizados no
programa, assim não acompanhou todo o processo de intervenção em sua
totalidade, o que permite observar que, talvez, em razão de suas faltas seu
processo de desenvolvimento frente as atividades propostas não tenha
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alcançado resultados plenamente satisfatórios, demonstrando a importância da
continuidade e assiduidade. No entanto, a ausência do aluno em alguns
atendimentos não o prejudicou ao ponto de uma retenção, sendo assim
aprovado para o 6º ano.
O aluno V, durante as atividades realizadas no PRAEM demonstrou
interesse, questionou quando não compreendeu alguma atividade ou conteúdo,
foi participativo e não apresentou negação em realizar as atividades. Foi um
aluno assíduo, que demonstrou dificuldades na escrita, interpretação e
memorização de conteúdos, porém apresentou leitura muito fluente.
Adaptações foram realizadas buscando além de sua aprovação, o
conhecimento de qual tipo de avaliação seria mais apropriada para V. Porém,
estas não trouxeram para o aluno relevantes resultados positivos, considerando
que o aluno não realizou avaliações adaptadas ao decorrer de todo ano letivo,
o que dificultou a tentativa de expor em suas notas aquilo que conseguiu
construir de conhecimento durante este período e consequentemente, alcançar
a aprovação.
Para que haja a intervenção e avaliação adequada e de qualidade para
todos os alunos, tornam-se necessárias políticas que contemplem as mais
diversas necessidades educacionais, e que deem suporte as escolas para
trabalhar com esta diversidade. No entanto, ao analisarmos a realidade das
escolas brasileiras, sejam elas públicas ou privadas, é possível observar um
grande número de alunos que não se encaixam nas políticas públicas
existentes, e acabam a margem de um atendimento adequado a suas
necessidades, como é o caso de muitos alunos com Dificuldades de
Aprendizagem.

Sobre

esta

insuficiência

e

suas

consequências

no

desenvolvimento destes sujeitos, Panta (2017) faz a seguinte colocação:
Dentro da escola, na maioria das vezes, o aluno com problemas de
aprendizagem, não é atendido, não é olhado, não é entendido em sua
condição ou dificuldades. Muitos destes alunos apresentam
concomitantemente problemas de comportamento, e por isso ocorre a
chamada rotulação do mesmo, impedindo que supere suas
dificuldades ou que seja compreendido e avaliado de maneira
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diferente em função de alguma dificuldade ou transtorno. (PANTA,
2017, pg. 18)

Neste sentido, a legislação existente deixa espaço para interpretações
sobre o atendimento aos alunos com DA. Pois ora estão incluídos no
Atendimento Educacional Especializado por serem alunos com dificuldades
acentuadas de aprendizagem não vinculadas a uma causa orgânica específica,
e por isso com Necessidades Educacionais Especiais (CNE/CEB Nº 2/2001,
art. 5), ora não fazem parte do público da Educação Especial, segundo a
Resolução CNE/CEB nº 4/2009, este público é composto por alunos com
deficiência;

transtornos

globais

do

desenvolvimento

e

altas

habilidades/superdotação. Observa-se que com o advento na Política Nacional
de Educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, houve uma
retirada das pessoas com dificuldades de aprendizagem e, em função desta
discrepância entre os documentos legais, ainda restam dúvidas sobre qual
caminhos percorrer, para garantir a estes sujeitos educação de qualidade, bem
como igualdade de condições.
Os alunos com quem realizamos o estágio não frequentavam
atendimento educacional especializado na escola, mas eram contemplados
pelo Programa de Atendimento Especializado Municipal, o que amenizou a
situação de desamparo antes existente. Entretanto, é possível perceber que
ambos os alunos poderiam apresentar um melhor desempenho escolar se
fossem assistidos adequadamente desde a descoberta de suas dificuldades
ou, mais recentemente, desde o início do ano letivo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Partindo do pressuposto que as DAE são uma condição vitalícia, e que
assim como as demais NEE, não possuem cura, torna-se de suma importância
intervenções pedagógicas voltadas as potencialidades do aluno, de modo a
trabalhar da melhor forma possível dentro das dificuldades existentes.
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“Embora a maioria das pessoas pense que as DAE não são de
carácter vitalício e que, através de intervenções eficazes, elas
deixarão de ser um problema, especialmente quando os
indivíduos que as apresentam chegam a idade adulta, o facto é
que elas, por terem uma origem neurológica, e, por
conseguinte, serem intrínsecas ao indivíduo, não desaparecem
na idade adulta.” (CORREIA, 2008, pg. 53)

Consideramos, que no caso da Dislexia, como das demais NEE, a
flexibilização curricular seja uma estratégia adequada, assim como o Ensino
Colaborativo, que unindo as habilidades e conhecimentos do professor regente
e do educador especial, pode enriquecer as práticas pedagógicas de sala
regular e assim favorecer a aprendizagem e desenvolvimento da turma como
um todo. Ademais, o professor, sendo apoiado por outros profissionais da área
da educação e saúde, como acontece no Programa Educacional citado, tem
mais possibilidades para realizar intervenções educacionais eficazes, focando
nas necessidades específicas de cada aluno, nas potencialidades, e nos seus
interesses.
Importante destacar a necessidade de atenção na elaboração das
avaliações de alunos com Dislexia, e a necessidade de trabalhar sempre que
possível de forma lúdica, com jogos, e materiais concretos, pois estas
alternativas podem contribuir no desempenho escolar dos alunos com DA,
assim como dos demais alunos.
Sendo assim, mesmo que a legislação não contemple certo público, se
faz necessário que no espaço escolar hajam atividades e recursos
diversificados, com o intuito de alcançar os alunos em suas mais variadas
especificidades, que garantam a todos o acesso a informação, a educação, a
aprendizagem.
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DIVERSIDADE E IN/EXCLUSÃO NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DO/A
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Eixo 6 – Educação e Inclusão
RESUMO
Esta pesquisa aborda a diversidade nos processos formativos do/a pedagogo/a,
compreendendo que os contextos educativos são produzidos/produtores de uma pluralidade
cultural e identitária. Nesse sentido, problematiza-se “como é produzido o discurso de
diversidade, considerando o processo de formação do/a pedagogo/a na dimensão de educação
para todos/as?”. Logo, intenta-se compreender a produção discursiva acerca da diversidade,
na dimensão de educação para todos/as, em uma Instituição de Ensino Superior (IES),
considerando especificamente o contexto do curso de Pedagogia Licenciatura Plena (Noturno).
Os aportes teórico-metodológicos consistem em uma pesquisa de abordagem qualitativa, do
tipo estudo de caso, utilizando-se da análise documental como procedimento de produção de
dados. Dialogar e problematizar questões relativas a diversidade cultural e os mecanismos de
in/exclusão, presentes na sociedade, é um processo formativo que transcende a formação
formal em um curso de licenciatura. Como participantes dos diversos processos educativos, é
necessário estabelecer relações crítico-reflexivas entre os saberes disciplinares e os saberes
da prática educativa, para assim rever valores, atitudes e modos de agir frente à cultura da
diversidade; partindo de debates sociais, éticos e políticos que possam ser convertidos em
diálogo, respeito mútuo, tolerância e solidariedade. Com isso, há possibilidades de inserção em
novas culturas, novas interações e sociabilidades, tanto no ambiente escolar, como no contexto
social. Para a conquista de uma educação de direito e de qualidade, a sociedade precisa se
engajar na ruptura de qualquer atitude e/ou ação discriminatória; como conviventes de um
mesmo espaço, é necessário perpetuar o respeito, a igualdade e o reconhecimento da
pluralidade cultural e identitária.
Palavras-chave: Diversidade. In/exclusão. Formação. Pedagogia. Projeto Político-pedagógico.
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O cenário contemporâneo, marcado pela diversidade e a diferença,
exige

dos

campos

econômico,

político,

moral

e

educacional

novas

problematizações. Uma necessidade a se considerar na educação é o
reconhecimento e a valorização da singularidade de cada sujeito, visto que
graves violações dos Direitos Humanos geraram uma profunda contradição na
sociedade,

para

tanto,

torna-se

necessário

romper

com

formas

de

uniformização e padronização existentes nos processos de gestão escolar.
Assim sendo, esta pesquisa surge de indagações suscitadas nos
processos formativos que ocorreram durante o curso de Pedagogia
Licenciatura Plena (Noturno) e nas atividades de ensino, pesquisa e extensão,
em um projeto de pesquisa e extensão do Programa de Licenciatura
(PROLICEN) da Universidade Federal de Santa Maria

– UFSM e,

posteriormente, no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
para a Docência (PIBID/UFSM). A atuação nesses programas produziram
conhecimentos tanto teóricos como práticos, bem como, sentidos para
compreender que a escola, a universidade e os cursos de formação de
professores/as são espaços de atitude crítico-reflexiva sobre modos de
in/exclusão social que inferiorizam e marginalizam parte da sociedade.
Como as instituições escolares encontram-se num contexto plural e
multicultural o projeto político-pedagógico (PPP) torna-se um lugar de se
realizar mudanças educativas que vão ampliar de maneira simultânea a
aprendizagem dos/as estudantes e da comunidade escolar. Este documento
caracteriza uma realidade construída dia-a-dia, um ambiente “que está sendo
feito a partir da reflexão indagadora do conhecimento que é gerado na prática.
[...] é uma parte da vida da escola e uma proposta ‘real’ para continuar
melhorando e aprendendo.” (HERNÁNDEZ, 2003, p. 11).
Com isso, levantamos um questionamento acerca do processo formativo
dos/as pedagogos/as na Instituição de Ensino Superior (IES) e da relevância
das discussões acerca da temática diversidade no transcorrer desse processo,
já que tanto escola como universidade são produzidas/produtoras de um
contexto plural, multicultural e de múltiplas identidades. Por isso, o
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questionamento inicial desse trabalho de pesquisa está centrado na seguinte
problemática: Como é produzido o discurso de diversidade, considerando o
processo de formação do/a pedagogo/a na dimensão de educação para
todos/as? Para tanto, objetiva-se, de maneira geral, compreender a produção
discursiva acerca da diversidade, considerando os processos formativos do/a
pedagogo/a na dimensão de educação para todos/as. Tendo como objetivos
específicos: discutir acerca da in/exclusão na dimensão de educação para
todos/as; compreender a relevância do diálogo acerca da diversidade cultural
na sociedade; reconhecer no projeto político-pedagógico do Curso de
Pedagogia Licenciatura Plena (Noturno) a produção discursiva acerca da
diversidade; e, refletir acerca da formação do/a pedagogo/a comprometido com
uma discussão social e plural.
ELEMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS
Os pressupostos teórico-metodológicos dessa investigação estão
ancorados em uma abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso (YIN, 2005).
Entende-se que a abordagem qualitativa de pesquisa se constrói em um modo
aberto e flexível, focalizando a realidade de forma complexa e contextualizada,
de maneira que o/a investigador/a “[...] procurará se manter constantemente
atento a novos elementos que podem emergir como importantes durante o
estudo” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 18).
O estudo de caso é um estudo de natureza empírica, pois investiga um
determinado fenômeno, dentro de um contexto real de vida, prevendo a
intervenção direta do/a pesquisador/a com a pesquisa. Segundo Yin (2005), o
estudo de caso compreende um método abrangente, abarcando a lógica do
planejamento, da coleta e da análise de dados. O lócus de pesquisa é uma
Instituição de Ensino Superior (IES), especificamente o Curso de Pedagogia
Licenciatura Plena (Noturno).
A produção de dados realizou-se mediante o estudo de bibliografias que
pudessem dialogar com as temáticas do trabalho e, sobretudo, a análise
documental do projeto pedagógico do Curso. Lima (2004, p. 112) afirma que a
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análise documental é “[...] um recurso metodológico indispensável quando
desejamos explorar temas que recuperam dimensões históricas da realidade”.
Logo, partiu-se de aportes teóricos e teórico-metodológicos considerados
indispensáveis para uma significativa análise da realidade e dos documentos e,
com isso, abrangendo os objetivos da pesquisa.
Na escrita do texto são utilizadas palavras que tem só uma forma para
os dois gêneros (masculino e feminino) como a palavra estudante (a/o
estudante), e palavras no feminino e no masculino, como o pedagogo e a
pedagoga, evitando a aplicação sexista da linguagem - a qual acredita que ao
nomear um grupo misto de pessoas no masculino está nomeando também as
mulheres.
Quando não reproduzimos uma linguagem equitativa deixamos a janela
aberta para o que discrimina, o que desvaloriza, e que não representa a
realidade, seja através de frases feitas, piadas, estereótipos sexistas, palavras
que acabam perpetuando uma constituição social negativa para mulheres e
homens (RIO GRANDE DO SUL, 2014). Logo, a presença de discursos que
abarquem os gêneros masculino e feminino amplia a visibilidade das mulheres
em todas as esferas sociais, as quais sempre estiveram presentes na
construção histórica do país.
IN/EXCLUSÃO EM INTERFACE COM A DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO
A perspectiva de inclusão passou a ser uma nova questão social no
âmbito econômico, político e social, que demanda dar voz para as diversas
formas de manifestação da exclusão, oportunizar o reconhecimento de novas
culturas e de novas sociabilidades (SILVA, 2012). Para isso, tal questão prevê
um entendimento sobre os conceitos que permeiam os termos exclusão e
inclusão, os quais sofreram deslocamentos de uso, da Idade Média até o
século XIX.
Segundo Lopes e Fabris (2013) Foucault diferenciou os movimentos de
exclusão, reclusão e inclusão, sob a análise daqueles considerados indivíduos
a corrigir. “Os indesejados, os doentes, os perigosos, os desviantes, os
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deficientes, os loucos ou qualquer um que antes era denominado de anormal
ou incorrigível, passaram a ser tratados como alguém a recuperar.” (p. 61).
Pessoas que foram rejeitadas e abandonadas durantes anos, passaram a ser
“cuidadas” e “protegidas” com a finalidade de serem recuperadas e
reeducadas. Sob essa justificativa, a inclusão do final do século XX e início do
XXI trouxe entrelaçada nas práticas sociais, de maneira sutil e perversa, a
exclusão e a reclusão; em um discurso de inclusão social no qual o Estado
deixa de ser o responsável pela morte social e pela vida ignorada daqueles
antes vistos, como anormais ou incorrigíveis.
Nessa

análise,

os

termos

exclusão,

reclusão

e

inclusão

não

demonstraram rupturas nas práticas sociais, são somente invenções derivadas
de mudanças e deslocamentos que ocorrem no transcorrer da história devido
aos contextos econômicos, políticos e sociais.
O conceito de exclusão tinha por significado apontar aqueles que eram
afastados e/ou retirados do convívio social, como os sujeitos não se encontram
mais isolados da sociedade, desse conceito derivou-se a desfiliação. Nesse
contexto podem ser consideradas as pessoas desempregadas por longo
tempo, as pessoas analfabetas e/ou que possuem pouca escolaridade, entre
outros casos, situação que acaba afastando as pessoas dos processos sociais,
econômicos, políticos e culturais da sociedade.
Segundo Lopes e Fabris (2013), Castel classifica as pessoas em dois
eixos: o do trabalho e o relacional, e tais eixos quando discutidos atualmente
mobilizam os conceitos integração e inclusão: abrangendo a dimensão física,
ou seja, estar ocupando um mesmo espaço (integração), e abrangendo a
dimensão relacional, pois estão convivendo um com o outro (inclusão).
Pode-se compreender que, inicialmente, o termo inclusão apoiou-se no
princípio da “educação para todos”, a qual prevê acesso à educação e à vida
social, já que ter ou não ter acesso a esses princípios gera um caráter
oposicional-binário entre inclusão e exclusão. Mediante discussão de Lopes e
Fabris (2013), outra possibilidade para o termo inclusão é sob a perspectiva de
integração, ou seja, entende-se por inclusão estar junto no mesmo espaço
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físico, atrelado à noção de normação/correção daquilo que é anormal ou
incorrigível nas pessoas. Desse modo, a diferença precisa ser reduzida ao
mesmo, tornando uma oposta a outra, além de semelhante à diversidade.
O termo “[...] integração era a palavra utilizada para caracterizar as
iniciativas de colocar aqueles alunos que não estavam nas escolas regulares
para dentro de tais escolas” (LOPES; FABRIS, 2013, p. 69). Essa noção veio
apoiada na busca de reparar uma dívida com estudantes que se encontravam
a margem da rede/espaço social e educacional. Com a ampliação da
integração nos programas governamentais a noção de normalização se
manteve sob a ótica restrita de correção dos indivíduos, até que o discurso de
inclusão voltou a ser novamente problematizada nas políticas educacionais do
país. O conceito de inclusão está fortemente presente no discurso internacional
e a noção de normalização antes vista como maneira de corrigir os
diferentes/anormais passa a ser compreendida como investimento intenso do
Estado para o controle e a regulação da população.
Se pensarmos na palavra exclusão como aqueles afastados e/ou
retirados do convívio social chegamos à conclusão que vivemos em uma
sociedade

de

inclusão.

No

entanto, não

existe

alguém

que

esteja

completamente incluído ou excluído, há sim, “[...] jogos de poder em que,
dependendo da situação, da localização e da representação alguns são
enquadrados e outros não” (LUNARDI, 2001, p. 01). Um exemplo evidente no
sistema político do Brasil é o imobilismo do Congresso para criminalizar a
homofobia, o qual
[...] se deve em grande parte à influência das religiões cristãs sobre
os parlamentares organizados nas chamadas bancadas evangélica e
católica. Tais bancadas atuam mais ou menos na mesma direção
quando se trata de direitos LGBT. Nas atuais discussões sobre o
projeto de lei que criminaliza a homofobia, por exemplo,
representantes das duas bancadas levantam contra o projeto a tese
de que ele cercearia a liberdade de expressão ou opinião, que, nesse
caso, significa a “liberdade” de condenar publicamente a
homossexualidade a partir de interpretações da Bíblia. (CARRARA,
2010, p. 137).
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Nesse sentido, o maior desafio do Movimento de Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros (LGBT ou LGBTTT) é
estabelecer um diálogo para descobrir o real motivo da proibição de tal projeto,
sem colocar a Bíblia em questão. O Brasil é um Estado laico, que prevê a
liberdade de crença religiosa aos cidadãos e as cidadãs, uma lei não pode ser
aprovada ou não, em nome de somente uma religião. Além disso, é importante
esclarecer que o racismo ou o antissemitismo, o preconceito em relação à
homossexualidade ou homofobia, não é da ordem das opiniões, mas das
paixões, e como tal precisa ser aceita e respeitada.
Se utilizarmos a palavra exclusão para enfatizar os direitos dos
indivíduos, muitos casos de inclusão excludente ou in/exclusão serão
evidenciados. A noção de in/exclusão passa a abranger os diversos grupos
discriminados que são impedidos e/ou limitados a participar das mesmas
práticas, ações, espaços e políticas dos grupos que integram. É possível
afirmar que os in/excluídos estão integrados, pois fazem parte de um mesmo
espaço, mas nas relações interpessoais, sofrem discriminações.
Num recuo histórico, compreende-se que em meados das décadas de
1960 e 1970 a relação entre o funcionamento do âmbito escolar e as
desigualdades sociais produziam desigualdades nas aprendizagens. Nos anos
80, a escola voltou a ter sua importância social reconhecida, se por um lado a
escola era culpada pela discriminação e pela exclusão de estudantes “[...] das
camadas populares, por outro, ela poderia ser um meio indispensável de
elevação cultural, de formação para a cidadania e de desenvolvimento de
conhecimento e capacidades para enfrentamento das condições adversas de
vida” (LIBÂNEO, 2004, p. 29). Assim, a educação passou a ser um campo de
disputa o qual pode propiciar acesso aos processos econômicos e a igualdade
de oportunidade.
Conforme Silva (2012), a inclusão social atinge um conjunto de ações
sociais, econômicas e políticas, sendo viabilizada através do acesso à
educação de qualidade, oportunidade de trabalho e acesso a políticas públicas
emancipatórias. Medidas que possibilitam a

igualdade de direitos e
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oportunidades, o acesso a bens e serviços, a interação social e de certo modo,
a qualidade de vida da população.
A construção social, histórica e cultural está ligada às relações de poder,
aos processos de colonização e dominação dos indivíduos, e é isso que
consolida a realidade em que vivemos. Quando aprendemos a falar,
assimilamos conceitos os quais resultam em condutas e formas de pensar; a
maneira que nos relacionamos com outras pessoas é baseada na ideia
concreta que temos do mundo e nas informações que incluem valores,
preconceitos e estereótipos. (AMORIN, 2010).
Como a Pedagogia estuda as práticas educativas tendo em vista
explicar

finalidades,

objetivos

sociopolíticos

e

formas de

intervenção

pedagógica para a educação, o pedagógico da ação educativa se expressa na
intencionalidade e no direcionamento dessa ação, já que as práticas educativas
não estão isoladas das relações culturais, sociais, políticas e econômicas da
sociedade.
Já que vivemos em um contexto o qual as relações sociais estão
baseadas em uma relação de dominação e subordinação, a educação de
cunho emancipatório se consolida como ponto de partida para a modificação
dessas relações (LIBÂNEO, 2002). Desse modo, a Pedagogia não pode deixar
de se posicionar claramente sobre qual ação educativa deve seguir, sobre que
cidadão/ã pretende formar.
A realidade é uma construção histórica decorrente da interação entre as
pessoas; a compreensão, o estudo do passado, a contextualização do
presente, são imprescindíveis para a elaboração e sistematização de soluções
frente as profundas contradições existentes na sociedade brasileira. Na falta de
compreensão sobre as consequências da exclusão social, econômica, política
e cultural há forte tendência de retrocedermos nas conquistas alcançadas por
longos anos de lutas dos movimentos sociais.
VASCULHANDO

ALGUNS

MOVIMENTOS

DE

DIVERSIDADE

E

IN/EXCLUSÃO
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Transformações nas práticas sociais estão ocorrendo nas últimas
décadas para atender as novas demandas da sociedade brasileira, afetando o
campo investigativo da Pedagogia, e é no projeto pedagógico que destaca-se a
intencionalidade

pensada

pela

comunidade

escolar

e/ou

universitária,

considerando os valores, os discursos, as manifestações culturais e as
necessidades para uma significativa educação para todos/as.
No Parecer nº 5/2005, do Conselho Nacional de Educação (BRASIL,
2005), é previsto que o projeto pedagógico do Curso de Pedagogia deverá
contemplar os processos de formação humana e as lutas relativas aos
movimentos sociais, assim como, a produção e divulgação de conhecimentos
que instigue o compromisso social do/a pedagogo/a. Destaca-se “[...] a
importância desses profissionais conhecerem as políticas de educação
inclusiva e compreenderem suas implicações organizacionais e pedagógicas,
para a democratização da Educação Básica no país.” (BRASIL, 2005, grifo
nosso).
Conforme o projeto pedagógico do Curso (PPC) de Pedagogia (Noturno)
o curso historicamente apresenta um perfil de estudantes que trabalham no
período matutino e/ou vespertino. “Este perfil faz com que o curso como um
todo, esteja voltado para a formação de sujeitos que possuem experiências
diversas no mundo do trabalho, alguns exercendo inclusive, a profissão de
professor”

(UNIVERSIDADE

FEDERAL DE

SANTA MARIA,

2006). A

intencionalidade do projeto é formar um/a profissional que possa atuar nos
diversos contextos educativos e contribuir para a transformação da realidade
ao resgatar o aspecto social como fonte de reflexão, geradora de saberes,
mesmo reconhecendo os limites que existentes em sua ação.
Na análise do PPC, especialmente, dos discursos dos componentes
curriculares, algumas vozes e silêncios puderam ser vasculhados e
sublinhados. Dos 56 componentes curriculares que constituem o Curso de
Pedagogia Licenciatura Plena (Noturno), foram identificadas 11 componentes
que, direta ou indiretamente, continham nas ementas algo relacionado à
temática diversidade.
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Tabela 1 – Síntese dos componentes curriculares quanto aos objetivos
relacionados a diversidade no projeto pedagógico do Curso de Pedagogia
(Noturno) da UFSM.
Componente curricular

Objetivos referentes a diversidade e in/exclusão

Sociologia da Educação I
Sociologia da Educação II

“Possibilitar a construção de um olhar sociológico
para as questões formais e não formais da
educação”.
“Reconhecer a importância da cultura [...]” e da “[...]
Educação em diversos tempos e espaços,
considerando as peculiaridades sócio-históricas e
antropológicas dos processos educativos”.
“Favorecer uma postura crítica [...]” e “[...] perceber
a importância de estar permanentemente atualizado
[...]”.
“[...] os movimentos sociais que originaram as
políticas de educação indígena e de jovens e
adultos.”, “[...] as políticas de educação especial,
[...]” e a “[...] inclusão social nas ações de gestão da
Educação Básica”.
“Interpretar as políticas públicas da modalidade [...]”;
“Destacar a importância da proposta políticopedagógica [...] através da implementação do
currículo da EJA”.
“Compreender os fundamentos da educação
especial no mundo e no Brasil”.
“[...] a escola inclusiva e a sua organização”.

História da Educação

História da Educação
Brasileira
Políticas e Gestão das
Modalidades Educativas

Educação de Jovens e
Adultos

Educação Especial:
Fundamentos
Educação Especial:
Processos de inclusão
LIBRAS

Contextos Educativos na
Infância I
Processos da Leitura e da
Escrita I

“Adquirir
conhecimento
em
LIBRAS”,
e
“Proporcionar o conhecimento da Educação de
Surdos e o aprendizado básico da Língua Brasileira
de Sinais - LIBRAS”.
“[...] relacionar aspectos da identidade profissional
da professora e do professor da infância”.
“Conhecer as pesquisas e os estudos atuais sobre
alfabetização e letramento”.

Fonte: (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, 2006).

Nessa síntese supracitada, alguns discursos são pertinentes de serem
destacados, com o intuito de produzir reflexões: questões formais e nãoformais, identidade/cultura, peculiaridades sócio-históricas e antropológicas dos
processos educativos, postura crítica, estar permanentemente atualizado,
movimentos sociais, educação indígena, educação de jovens e adultos,
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educação especial, educação de surdos, inclusão social nas ações de gestão,
políticas públicas, proposta político-pedagógica e escola inclusiva.
Tais

discursos

foram

reconhecidos

de

maneira

direta

em

11

componentes curriculares, sendo eles: História da Educação, Sociologia da
Educação I e II, História da Educação Brasileira, Educação Especial:
Fundamentos, Educação Especial: Processos de Inclusão, Políticas e Gestão
das Modalidades Educativas, Contextos Educativos na Infância I, Educação de
Jovens e Adultos, Processos da Leitura e da Escrita I e LIBRAS. De maneira
indireta a produção discursiva da diversidade está presente nos demais
componentes curriculares, ou seja, em 45 disciplinas. Além disso, entendemos
serem as disciplinas do estágio curricular supervisionado, o lócus de pesquisa
e de interlocução, entre discussões da universidade e o que é vivido nos
contextos de atuação docente, tornando-se potencializadoras de experiências
com consciência político-pedagógica aos/as futuros/as profissionais da
educação.
É possível afirmar que não há um componente curricular nesse Curso de
Pedagogia (Noturno) voltado diretamente para problematizar questões de
identidade de gênero, orientação sexual, étnico-raciais e de credo/religião, no
entanto esses assuntos perpassam todas as disciplinas. Em uma aula de
“Educação Musical”, por exemplo, foram discutidas e contextualizadas em aula
as manifestações culturais, as lutas e os movimentos sociais de povos que
foram oprimidos nos anos 70 e 80, assim como, debates a respeito do cenário
político atual, que passa por profundas transformações. Não há como
compartimentar a diversidade, ela está imbricada na sociedade, somos
produtores/produzidos da/pela diversidade.
O programa de cada componente curricular torna-se flexível na medida
em que o/a docente possa acrescentar ou suprimir tópicos e conteúdos que
considere relevante à formação dos/as acadêmicos/as. É importante salientar
que os componentes curriculares que estruturam o Curso de Pedagogia
(Noturno) são primordiais para que o/a licenciado/a esteja minimamente apto a
atuar com ética e compromisso, tendo em vista a construção de uma sociedade
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justa, equitativa e igualitária. No entanto, acreditamos que os objetivos das
disciplinas precisam ser problematizados e trabalhados durante o semestre,
para atender minimamente os objetivos elencados pela comunidade acadêmica
no PPC.
No Parecer CNE nº 5/2005 (BRASIL, 2005), que trata das Diretrizes
Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia, no art. 5º, é mencionado que
o/a egresso/a do Curso de Pedagogia deverá reconhecer e respeitar o contexto
de diversidade na qual a sociedade está inserida, o que infere questões formais
e não-formais e as peculiaridades sócio-históricas e antropológicas dos
processos educativos. Além disso, é mencionada a importância de ter
consciência das diferenças existentes nas questões relativas a classes sociais,
religiões, étnico-raciais, gênero e sexualidade, necessidades especiais, entre
outras, a partir da identidade e da cultura do sujeito, nos movimentos sociais,
na educação indígena, de jovens e adultos, na educação especial e na
Educação de Surdos.
Para atender essa gama de diversidade os/as licenciandos em
Pedagogia, que atuarão na Educação Básica (Educação Infantil e Anos Iniciais
do Ensino Fundamental), terão que buscar diariamente informações sobre tais
assuntos, o que implica uma postura crítica e estar permanentemente
atualizado, visto que, precisam ser capazes de perceber e argumentar sobre as
políticas públicas e a inclusão social nas ações de gestão escolar no intuito de
incrementar na proposta político-pedagógica aspectos relacionados à escola
inclusiva.
Ainda, cabe ressaltar o papel importante das disciplinas articuladoras
PEDs (Práticas Pedagógicas), desenvolvidas nos seis primeiros semestres do
Curso, com a pretensão de estabelecer relações interdisciplinares entre todas
as disciplinas trabalhadas em um determinado semestre. As PEDs além de
possibilitarem o encontro entre as experiências de estudantes e professores/as,
de maneira compartilhada, oportunizam o desencadeamento de práticas
investigativas alicerçadas na garantia do direito e da permanência de outras
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culturas, sendo questões imprescindíveis na formação e na atuação do/a
pedagogo/a.
Este movimento realizado no decorrer dessa pesquisa não tem a
pretensão de realizar uma crítica no sentido de apontar pontos negativos do
currículo do Curso de Pedagogia (Noturno), mas produzir um movimento de
análise e de interpretações a respeito da diversidade, pertinente para a
produção do conhecimento acerca da formação docente, já que as Diretrizes
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (BRASIL, 2012) e as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior e
para a formação continuada (BRASIL, 2015) propõem princípios voltados para
a o respeito e a valorização da diversidade e Direitos Humanos.
IN/CONCLUSÕES ORIUNDAS DO VASCULHAR
No intuito de apresentar uma in/conclusão acerca do problema de
pesquisa “como é produzido o discurso de diversidade, considerando o
processo de formação do/a pedagogo/a na dimensão de educação para
todos/as?” e ao objetivo geral relacionado a compreender a produção
discursiva acerca da diversidade, considerando os processos formativos do/a
pedagogo/a na dimensão de educação para todos/as, buscou-se pautar
elementos que convergem ou divergem acerca da in/exclusão na dimensão de
educação para todos/as e suas inter-relações com a formação dos/as
futuros/as pedagogos/as.
Somos seres humanos, cada um tem sua história, sua singularidade
permeada de medos, alegrias e sonhos, sendo que nessa estrutura subjetiva
nem sempre estamos dispostos a romper com modos de agir os quais pautam
nossa caminhada por anos e anos. É nessa questão, que esse trabalho
oportuniza ao leitor e a leitora refletir acerca da formação do/a pedagogo/a
comprometido/a e engajado/a com uma discussão social e plural.
A escola e a universidade são espaços permeados por diversas vozes,
para que elas sejam ouvidas e consideradas torna-se necessária, tanto na
formação docente como na formação continuada, a reflexão da diversidade
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cultural e dos mecanismos de in/exclusão tão presentes na sociedade
contemporânea. Habitamos em um universo plural de ser, viver e expressar-se,
portanto, é necessário pensarmos que dimensões da diversidade estão sendo
agregadas nas culturas escolares, para que curricularmente se torne possível a
reflexão global e unificadora da realidade, tendo em vista “uma educação que
se comprometa com a superação do racismo, sexismo, homofobia e outras
formas de discriminação correlatas e que promova a cultura da paz e se
posicione contra toda e qualquer forma de violência.” (BRASIL, 2012).
Para romper práticas educativas que incentivam a desigualdade e a
discriminação torna-se necessário que ocorra a problematização dos fatos
históricos, das intenções e dos interesses dos campos econômico, político,
moral e educacional (LIBÂNEO, 2002). E é nessa problematização que o
projeto político-pedagógico (PPP) tem papel fundamental na construção de
uma sociedade, de cidadão e cidadãs que se espera formar.
O projeto pedagógico do curso de pedagogia (Noturno) explicita a
intencionalidade de formar um/a profissional que possa atuar nas diversas
realidades educacionais e possa contribuir para a transformação da sociedade,
resgatando o aspecto social como fonte de reflexão, geradora de saberes.
Nessa dinâmica, compreende-se por reflexivo ter a capacidade de olhar suas
ações comparando com os fundamentos, para com isso alterar as práticas
pedagógicas.
Nesse sentido, nossa preocupação em investigar tal temática, uma vez
que muitos/as pedagogos/as irão atuar em vários setores da escola. Portanto,
é importante que esses/as profissionais ao repensar as teorias, as práticas e as
políticas educacionais tenham compreensão da gama de diversidade existente
no contexto social; que construam argumentos e reflexões a favor da
convivência plural e multicultural, sendo iniciativas capazes de colaborar na
construção de uma sociedade mais democrática e igualitária, na perspectiva de
transformações tanto pessoal e coletiva, como institucionais.
Cabe mencionar a importância do papel dos/as formadores/as em
problematizar as questões culturais e sociais inter-relacionadas ou não ao
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programa das disciplinas do Curso, afim de que o discente possa compreender
minimamente os objetivos e necessidades demarcadas no currículo do Curso
de Pedagogia para sua atuação tanto macro, quanto micro, na sociedade.
Os movimentos sociais presentes na atualidade são vozes que ecoam
em prol de uma demanda pouco atendida, para a garantia de uma educação de
qualidade e de direito não se pode descartar a inclusão dos segmentos
historicamente in/excluídos dos direitos sociais, culturais, econômicos e
políticos. A diversidade cultural é decorrente de uma construção das
identidades, do contexto das desigualdades e das lutas sociais; respeitar os
diversos, múltiplos, heterogêneos e, portanto, plurais não é uma questão de
escolha ou opinião, é questão humana de reconhecimento do outro,
entendendo-o, ou todos os outros.
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EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS COMO POLÍTICA DE
DESCOLONIZAÇÃO DOS SABERES NA UNIVERSIDADE:
POSSIBILIDADES NA UFRGS
Fernanda Nogueira1
Marília Costa Morosini 2
Eixo 6 – Educação e Inclusão
Resumo
A Educação das Relações Étnico-Raciais - ERER é proposta por legislação federal nacional e
constitui-se como política reparatória e inclusiva. Emana orientações desde a educação básica
até a educação superior e surge concomitantemente às experiências pioneiras de ações
afirmativas nas universidades públicas no início dos anos 2000. Ela coloca em pauta questões
históricas e incentiva a revalorização da imagem e cultura do negro e do indígena, através de
ações educativas intencionais. O presente estudo tem como objetivo analisar a assunção da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS de temáticas de ERER na formação
acadêmica de seus estudantes no ensino de graduação. Como metodologia, são mapeados 75
cursos de graduação em seus currículos e disciplinas, nos quais é realizada análise
documental de nomenclatura, súmula e planos de ensino. Como resultados, percebe-se a
incipiência da temática, pois foram encontradas 25 disciplinas que têm sua abrangência e
oferecimento bastante restrito, sendo poucos os cursos que as possuem em seus currículos,
além de serem oferecidas sazonalmente. O caráter eletivo da maioria delas não promove
centralidade das temáticas de ERER nos cursos de licenciatura e bacharelado. Como
possibilidades de descolonização dos saberes acadêmicos (SANTOS, 2011; GOMES, 2012)
necessários projetos e ações que valorizem de forma central disciplinas específicas, ainda
inexistentes. No entanto, alguns movimentos já vêm ocorrendo na universidade, tal como as 25
disciplinas mapeadas, bem como novas propostas que surgem na perspectiva de valorização
de epistemologias dos povos originários, buscando diálogos e protagonismo de suas culturas e
conhecimentos.
Palavras-chave: Educação das Relações Étnico-Raciais - ERER. Descolonização dos
Saberes. Currículos de Graduação. UFRGS.

QUESTÕES INTRODUTÓRIAS

A Educação das Relações Étnico-Raciais - ERER se configura como
política normatizada pelo Estado brasileiro desde o ano de 2003 e a partir de
então vem mobilizando municípios, estados e a federação, principalmente na
1
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educação básica. Constitui-se como legislação primeira em território nacional
ao indicar às instituições de educação a alteração de seus currículos e inclusão
de conteúdos de história e cultura Africana, Afrobrasileira e Indígena, na busca
de romper com o percurso de invisibilidade dessas temáticas, dos grupos
sociais e étnicos que constituíram o país, de seu legado cultural e de seus
conhecimentos em diversas áreas de conhecimento. Tais orientações também
se estendem à educação superior.
A presente pesquisa integra estudos de doutorado que dão continuidade à
investigação iniciada no mestrado sobre a temática. Naquele momento, o foco
da dissertação foram as cotas raciais no curso de medicina da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS na perspectiva dos docentes e a
ERER foi abordada como orientação “para além das cotas” (NOGUEIRA, 2015,
p. 124-136). Isso porque propõe a valorização dos saberes dos povos
originários e dá continuidades para além do ingresso dos estudantes
beneficiários das políticas afirmativas, buscando o protagonismo dos sujeitos
que trazem seus modos de ser e conceber o conhecimento, enriquecendo o
ambiente acadêmico e valorizando a diversidade cultural e epistemológica de
grupos historicamente excluídos da educação superior.
Esta investigação objetiva analisar a assunção da UFRGS de temáticas
relacionadas à ERER na formação acadêmica dos estudantes na graduação,
âmbito não investigado anteriormente. Para tanto, realiza mapeamento, até
dezembro do ano de 2016, nos currículos dos cursos, buscando disciplinas que
ministrem conteúdos relacionados à ERER através de análise documental da
nomenclatura, súmula e planos de ensino das referidas atividades de ensino.
Por fim, discute a abrangência do oferecimento das disciplinas mapeadas, as
temáticas propostas, dentre outras questões, refletindo à luz de referências
teóricas que debatem possibilidades de descolonização dos saberes
acadêmicos.

A DESCOLONIZAÇÃO DOS SABERES ACADÊMICOS - PERSPECTIVAS
TEÓRICAS
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Discorrer sobre o tema da Educação das Relações Étnico-Raciais –
ERER nos currículos, impele-nos a situar, primeiramente, a Educação, cursos e
instituições de ensino no contexto latino-americano, retomando elementos
fundamentais que o constituem. Quijano (2005) discute a colonialidade do
poder, analisando as relações raciais decorrentes de suas configurações.
Reconstrói o percurso da construção da ideia de raça nas Américas, em que foi
surgindo com a própria consolidação do poder colonial moderno, tendo como
fundamento “a classificação social da população mundial de acordo com a ideia
de raça, como uma construção mental que expressa a experiência básica da
dominação colonial”, sendo que assim, “permeia as dimensões mais importantes
do poder mundial, incluindo sua racionalidade específica, o eurocentrismo”. A raça
e a identidade racial “foram estabelecidas como instrumentos de classificação
social

básica

da

população”,

edificando

também

a

ideia

de

superioridade/inferioridade (p. 227-228).
Em relação a hegemonia européia ou ocidental que foi sendo articulada
em uma nova ordem social, “a Europa também concentrou sob sua hegemonia
o controle de todas as formas de controle da subjetividade, da cultura, e em
especial do conhecimento, da produção do conhecimento” (QUIJANO, 2005,
p. 231). A educação superior no Brasil, neste contexto, teve forte orientação
francesa e alemã em sua constituição, e se firmou como espaço direcionado à
realeza portuguesa, a partir de 1808, e posteriormente, à elite. No final do
século XX universalizamos o ensino fundamental, mas a progressiva
mobilidade entre os níveis educacionais não representa mais de 17,6% da
população na idade entre 18 e 24 anos que cursa a educação superior
(BRASIL, 2015).
A

constituição

epistemológica

dos

conteúdos

de

ensino

nas

universidades nacionais também teve forte orientação européia, fundando a
dominação colonial e etnocêntrica, situando-se em determinadas etnias e
culturas eruditas, legitimadas como superiores. O advento das ações
afirmativas nas instituições públicas de educação superior vem abrindo
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caminhos

institucionais

a

questionamentos

quanto

a

esta

herança

epistemológica estrutural. Muitas pesquisas tensionam essas realidades a
partir das interações e convivências dos estudantes indígenas, negros e de
origem popular no ambiente universitário, que tensionam por firmar os
conhecimentos originários de seus povos e grupos sociais, modos de
conceber e viver, bem como novas relações de produção de conhecimento.
A valorização de diferentes culturas e epistemologias na universidade,
rompendo o padrão monocultural na produção do saber, é uma das mais
desafiadoras questões que o atual período de discussão da consolidação da
política de cotas traz às instituições. Nesse sentido, Boaventura de Souza
Santos (2011) propõe urgente reforma à universidade pública globalmente, na
direção de sua democratização e emancipação (p. 55). A globalização
neoliberal deve ser contraposta por uma globalização contra-hegemônica da
universidade enquanto bem público “pondo fim a uma história de exclusão de
grupos sociais e seus saberes de que a universidade tem sido protagonista ao
longo do tempo e, portanto, desde muito antes da atual fase de globalização
capitalista” (idem, p. 56).
Nesse sentido, propõe configurações que transcendam a Extensão
Universitária, valorizando a natureza de conexão com a sociedade também na
pesquisa e formação acadêmicas. A ecologia dos saberes é uma dessas
alternativas
[...] implica uma revolução epistemológica no seio da universidade e,
como tal, não pode ser decretada por lei. A reforma deve apenas criar
espaços institucionais que facilitem e incentivam a sua ocorrência.
Forma de extensão ao contrário, de fora da universidade para dentro
da universidade. Consiste na produção de diálogos entre o saber
científico ou humanístico, que a universidade produz, e saberes
leigos, populares, tradicionais, urbanos, camponeses, provindo de
culturas não ocidentais (indígenas, de origem africana, oriental, etc)
que circulam na sociedade (SANTOS, 2011, p. 75-76).

A ecologia de saberes são práticas que enriquecem o diálogo na
convivência ativa de saberes; são ações de valorização do conhecimento
científico e de outros conhecimentos ligados à prática, considerados úteis os
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quais se compartilhados podem servir de base à criação de comunidades
epistêmicas mais amplas, proporcionando que a universidade converta-se em
espaço público de interconhecimento onde os cidadãos e os grupos sociais
podem intervir não só como aprendizes (idem, p. 77).
Santos ainda ressalta que considerar somente o saber científico como
válido, o que a sociedade do conhecimento impetrou com a supervalorização
da ciência, produz a “destruição de outros saberes não científicos, e a
marginalização dos grupos sociais”. A ecologia dos saberes assenta-se na ideia
de promover outros momentos e promover a justiça cognitiva, que no seu
contrapondo produz a injustiça social.
Em outra importante obra cunha outros conceitos essenciais para
pensarmos alternativas na direção da justiça cognitiva ao Sul, “Epistemologias
do Sul (SANTOS e MENESES, 2010) conceitua o termo epistemologia como
“toda a noção ou ideia, refletida ou não, sobre as condições do que conta como
conhecimento válido. É por via do conhecimento válido que uma dada
experiência social se torna intencional e inteligível” (p. 15). Na busca de
alternativas na produção de conhecimento na direção de sua democratização,
reconhecendo a validade de saberes populares e locais, propõe ainda
questionar “os sentidos e as explicações epistemológicas dominantes,
desafiando as fundações das relações epistêmicas modernas, coloniais e
imperiais” (idem, p. 16). Buscando contribuir para a descolonização do saber
com as epistemologias do sul, que “são um convite a um amplo
reconhecimento das experiências de conhecimento do mundo, incluindo,
depois de reconfiguradas, as experiências de conhecimento do Norte global”
(ibidem, p. 26).
Gomes (2012) problematiza as tensões de descolonização dos currículos,
trazendo uma experiência prática na educação básica brasileira a partir das
orientações da Lei 10.639/2003 (BRASIL, 2003), que introduz a obrigatoriedade
do ensino de história e cultura da África e Afrobrasileiras. A autora afirma e
interroga

1863

[...] quanto mais se amplia o direito à educação, quanto mais se
universaliza a educação básica e se democratiza o acesso ao ensino
superior, mais entram para o espaço escolar sujeitos antes
invisibilizados ou desconsiderados como sujeitos de conhecimento.
Eles chegam com os seus conhecimentos, demandas políticas,
valores, corporeidade, condições de vida, sofrimentos e vitórias.
Questionam nossos currículos colonizados e colonizadores e exigem
propostas emancipatórias. Quais são as respostas epistemológicas
do campo da educação a esse movimento? Será que elas são tão
fortes como a dura realidade dos sujeitos que as demandam? Ou são
fracas, burocráticas e com os olhos fixos na relação entre
conhecimento e os índices internacionais de desempenho escolar?
(p. 99)

Propõe-se discutir os achados deste estudo à luz dessas interrogações.

DISCIPLINAS DE ERER NOS CURRÍCULOS DE GRADUAÇÃO NA UFRGS:
POSSIBILIDADES DE DESCOLONIZAÇÃO

Os fundamentos da Educação das Relações Étnico-Raciais foram
traçados no percurso de lutas da população negra transcorrido no século
passado. Com a desnaturalização de preceitos que negavam os prejuízos do
preconceito e discriminação a partir de cor e raça, da inferiorização histórica da
imagem e cultura do negro e da assunção dos déficits sociais e escolares neste
bojo, o contexto político da década de 2000 foi favorável para as primeiras
conquistas. Foi promulgada a Lei Federal 10.639/2003 concomitante com as
primeiras experiências de ações afirmativas que passam a ser obrigatórias a
partir da Lei Federal 12.711/2012 (BRASIL, 2012).
Por meio desta legislação foi alterada a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação - LDB 9394/96 (BRASIL, 1996), sendo incluídos três artigos. Referia
em seu caput: “nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e
particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura AfroBrasileira” (art. 26-A). Com as alterações recentes promovidas na LDB em
virtude da reforma do Ensino Médio (BRASIL, 2017) o artigo 26-A recebe nova
redação, em que é desvinculada a Lei 10.639/2003 e referida a Lei
11.645/2008 (BRASIL, 2008). Logo, além da obrigatoriedade da temática de
História e Cultura Afro-Brasileira, temas relacionados aos povos indígenas são
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incluídos
§ 1o O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá
diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a
formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos,
tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos
negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena
brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional,
resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e
política, pertinentes à história do Brasil (BRASIL, 2008).
§ 2o Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos
povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o
currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de
literatura e história brasileiras.”

Esta alteração traz como avanço a inclusão da obrigatoriedade da
temática indígena, o que, analisando-se os textos das referidas legislações,
não há perda na garantia de direitos quanto à redação anterior. No entanto, os
desdobramentos desta alteração estão sendo discutidos atualmente. Apesar da
Lei 10.639/03 não estar mais vinculada ao art. 26-A da LDB ela não foi
revogada.
No entanto, as Leis 10.639/03 e 11.645/08 não incluíram a mesma
obrigatoriedade à educação superior e, nesta lacuna, abre-se margem para
discussão de sua pertinência. É nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura
Afro-Brasileira e Africana (BRASIL, 2004a), art. 1, § 1 que há a indicação direta
ao ensino superior, bem como no Parecer CNE/CP 03/2004 (BRASIL, 2004b),
que orienta à inclusão de conteúdos relacionados nas disciplinas e atividades
curriculares, sendo indicadas ações educativas de combate ao racismo e à
discriminação
[...] - Inclusão de discussão da questão racial como parte integrante
da matriz curricular, tanto dos cursos de licenciatura para Educação
Infantil, os anos iniciais e finais da Educação Fundamental, Educação
Média, Educação de Jovens e Adultos, como de processos de
formação continuada de professores, inclusive de docentes no Ensino
Superior.
- Inclusão, respeitada a autonomia dos estabelecimentos do Ensino
Superior, nos conteúdos de disciplinas e em atividades curriculares
dos cursos que ministra, de Educação das Relações Étnico-Raciais,
de conhecimentos de matriz africana e/ou que dizem respeito à
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população negra. Por exemplo: em Medicina, entre outras questões,
estudo da anemia falciforme, da problemática da pressão alta; em
Matemática, contribuições de raiz africana, identificadas e descritas
pela Etno-Matemática; em Filosofia, estudo da filosofia tradicional
africana e de contribuições de filósofos africanos e afrodescendentes
da atualidade (p. 14).

A Lei 10.639/03 e a legislação dela decorrente é considerada um marco,
pois pela primeira vez na história são problematizados e retirados da
invisibilidade contextos e práticas que geram as desigualdades de acesso a
bens sociais entre brancos e negros no Brasil, sendo reconhecido que há
relação entre pertencimento racial e sucesso fracasso escolar nas diferentes
etapas educacionais logo, necessárias intervenções pedagógicas (BRASIL,
2004b, p. 6).
Considerando tais premissas, objetiva-se mapear disciplinas relacionadas
à Educação das Relações Étnico-Raciais nos cursos de graduação da UFRGS,
analisando a assunção desta universidade de temáticas de ERER na formação
acadêmica de seus estudantes.
Na UFRGS, o Programa de Ações Afirmativas foi implantado no ano de
2008, sendo uma das instituições pioneiras no estado. As cotas de acesso,
modalidade assumida pela UFRGS, garantiram mesmo antes da Lei 12.711/12
o ingresso de estudantes negros e, por isso, disparam e desvelam um
complexo contexto de concepções sobre a negritude, racismo, preconceito, que
envolvem todos os segmentos da comunidade universitária, expresso em
diversas pesquisas (BELLO, 2011; DOEBBER, 2011; GRISA, 2010; 2015).
No âmbito da extensão há um grande rol de atividades (cursos, palestras,
fóruns, rodas de conversa, dentre outros) desenvolvidas pelo DEDSDepartamento de Desenvolvimento Social/PROREXT. No ensino, ações de
formação

continuada,

envolvendo

servidores

docentes

e

técnicos-

administrativos vêm se intensificando gradativamente (NOGUEIRA, 2015, p.
128-136). No entanto, as atividades de ensino curriculares ou disciplinas, são
outro campo a ser vislumbrado as quais, após o mapeamento realizando, são
expressas no Quadro 1 a seguir.
O mapeamento envolveu aproximadamente 10.500 disciplinas dos 75
1866

cursos de graduação, sendo que dentre elas, 25 ministram conteúdos
relacionados à ERER. Na perspectiva de sua abrangência nos cursos de
licenciatura e bacharelado conforme orientações legais (BRASIL, 2004a;
2004b), das 17 licenciaturas, 10 delas possuem em seus currículos alguma
disciplina desse rol. Quanto aos 71 bacharelados, 14 deles possuem tais
disciplinas. É uma abrangência incipiente.
Outro aspecto é o caráter eletivo da maioria das disciplinas, o que
significa que são atividades de ensino que têm menor centralidade nos
currículos, pois não são obrigatórias, fazem parte da formação complementar
das propostas de formação. Nesse caso, a procura pelos estudantes se dá por
interesse pessoal. Em alguns currículos há um número determinado de
disciplinas eletivas necessárias para diplomação, nessas situações elas tomam
um caráter de eletivas-obrigatórias mas, mesmo assim, o rol de possibilidades
de escolha de disciplinas desta natureza em cada currículo é bastante amplo.
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Quadro 1 – Disciplinas Curriculares da Graduação da UFRGS que abordam temáticas da Educação das Relações Étnico-Raciais–
ERER
(continua)

1

ATIVIDADE DE ENSINO

CARÁTER

CURRÍCULOS EM QUE É OFERECIDA

Súmula

ÁFRICA À ÉPOCA DO
MERCANTILISMO HUM03051

ELETIVA
EXTRACURRI
CULAR

HISTORIA BACHARELADO
HISTÓRIA LICENCIATURA

A disciplina de caráter panorâmico trata da história das sociedades africanas e de suas relações externas no
período do mercantilismo e do tráfico transoceânico de escravos (de sua origem à sua crise). Tratará,
também, dos efeitos deste processo sobre a autonomia e soberania das sociedades africanas. A dimensão
espacial privilegiada será a da região da África sub-sahariana.
Análise dos estudos antropológicos e etnografias sobre as experiências identitárias e trajetórias de
afrodescendentes no Brasil contemporâneo. A partir do exame da gênese das leis 10.639/2003:
http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/Leis/2003/L10.639.htm, das Diretrizes Curriculares Nacionais para
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana:
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/003.pdf e do Plano Nacional de Implementação das Diretrizes
Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura
Afro-Brasileira e Africana: http://www.seppir.gov.br/.arquivos/leiafrica.pdf, a disciplina reúne informações e
examina a multiplicidade de trajetórias e pesquisas atuais sobre processos identitários relacionados a
expressões da afrodescendência e cidadania em uma perspectiva antropológica.
Etnologia das sociedades indígenas do Cone Sul , enfatizando as pesquisas atuais e introduzindo o trabalho
de campo, a instrumentação para análise de laudos antropológicos, o uso da imagem, etc.

2

AFRODESCENDÊNCIA E
CIDADANIA NO BRASIL
CONTEMPORÂNEO HUM05055

ELETIVA
EXTRACURRI
CULAR

CIÊNCIAS SOCIAIS BACHARELADO
CIÊNCIAS SOCIAIS LICENCIATURA
HISTÓRIA BACHARELADO
HISTÓRIA LICENCIATURA
POLÍTICAS PÚBLICAS BACHARELADO
DANÇA LICENCIATURA
ZOOTECNIA

3

ANTROPOLOGIA DAS
SOCIEDADES
INDÍGENAS DO CONE
SUL - HUM05001

ELETIVA
EXTRACURRI
CULAR

CIÊNCIAS SOCIAIS BACHARELADO
CIÊNCIAS SOCIAIS LICENCIATURA

4

COLETIVOS
AMERÍNDIOS E
QUILOMBOLAS,
POLÍTICAS E
EDUCAÇÃO - HUM05056

ELETIVA
EXTRACURRI
CULAR

CIÊNCIAS SOCIAIS BACHARELADO
CIÊNCIAS SOCIAIS LICENCIATURA

5

DESIGN, IDENTIDADE
CULTURAL E
ARTESANATO ARQ03079

OBRIGATÓRIA
EXTRACURRI
CULAR

DESIGN DE PRODUTO BACHARELADO
DESIGN VISUAL BACHARELADO

6

EDUCAÇÃO E
MOVIMENTOS SOCIAIS EDU03004

ELETIVA
EXTRACURRI
CULAR

PEDAGOGIA LICENCIATURA
SERVIÇO SOCIAL BACHARELADO

Essa disciplina se propõe a discutir as políticas voltadas aos povos indígenas e quilombolas, a fim de
subsidiar a aplicação da Lei 11.645/08 (que altera a Lei 10.639/03), a partir do protagonismo indígena na
condução dessas políticas. De maneira introdutória, a disciplina tratará do processo histórico de embate e de
invisibilização da presença desses coletivos na realidade brasileira contemporânea e nos currículos de
ensino na Educação Básica e no Ensino Superior.
Herança indígena e cultura popular. A criação no artesanato, nas manufaturas e nos parques industriais e
editoriais brasileiros: tradição e rupturas. A problemática atual do artesanato na América Latina. Como dar
início à um processo sistêmico e sustentado de desenvolvimento do artesanato preservando os valores e
referências culturais, porém adequando os produtos às demandas e expectativas do mercado. As
metodologias a serem adotadas com menor margem de erro e as condições necessárias para sua
implementação. Como selecionar, capacitar e financiar a formação de técnicos e designers para atuarem nos
diversos programas de artesanato, nos diversos contextos existentes na América Latina. Responsabilidades
e limites de um designer frente a uma demanda de intervenção em um segmento artesanal. A criação de um
diferencial qualitativo, ou de uma identidade comercial para os produtos artesanais que evidenciem e
valorizem suas origens, preservando as características e diferenças regionais. As infra-estruturas adequadas
para a implementação de programas de desenvolvimento e promoção do artesanato apoiados no design.

Abordagem desde uma perspectiva epistemológica do caráter educativo
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(continuação
)
ATIVIDADE DE ENSINO

CARÁTER

CURRÍCULOS EM QUE É OFERECIDA

Súmula

dos movimentos sociais populares e dos paradigmas sustentadores da
criação e gestão das políticas públicas em educação. Abordagem desde
uma perspectiva histórica dos movimentos sociais por educação, a
organização popular e a expansão do sistema escolar: educação e
movimento operário, educação e movimento negro, educação e
movimento pela terra, educação popular e educação pública. Abordagem
do caráter das demandas na, e por educação popular: ambiental, de
saúde pública, para a cidadania, de crianças e adolescentes, etnia,
especial, sexual, contra as discriminações, contra o uso de drogas, por
educação infantil, ensino fundamental e ensino médio,

ensino superior, educação

e jovens e adultos, educação especial.
7

ETNOLOGIA AMERÍNDIA
- HUM05039

ELETIVA
EXTRACURRI
CULAR

8

ETNOLOGIA DAS
SOCIEDADES
INDÍGENAS - HUM05040

ELETIVA
EXTRACURRI
CULAR

CIÊNCIAS SOCIAIS BACHARELADO
CIÊNCIAS SOCIAIS LICENCIATURA

Formação do campo da etnologia ameríndia. Principais vertentes teóricas nos estudos com povos indígenas
nas terras baixas sul-americanas. Etnografias clássicas e contemporâneas na região. Aproximação
etnográfica com povos indígenas no Brasil meridional.

ELETIVA
EXTRACURRI
CULAR

CIÊNCIAS SOCIAIS BACHARELADO
CIÊNCIAS SOCIAIS LICENCIATURA
GEOGRAFIA BACHARELADO
GEOGRAFIA LICENCIATURA
HISTÓRIA BACHARELADO
HISTÓRIA LICENCIATURA
MUSEOLOGIA

Etnias e identidade étnica: populações indígenas.

9

ETNOLOGIA E
ETNOGRAFIA DO
BRASIL I - HUM05404

CIÊNCIAS SOCIAIS BACHARELADO
CIÊNCIAS SOCIAIS LICENCIATURA

Etnologia dos coletivos indígenas americanos contemporâneos. Estudo das sociedades ameríndias em
diferentes contextos espaciais. Pesquisas atuais sobre a relação das sociedades ameríndias com outros
agentes sociais e com políticas públicas.
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ATIVIDADE DE ENSINO

CARÁTER

CURRÍCULOS EM QUE É OFERECIDA

Súmula
Emergência e a constituição do nacionalismo nos Estados modernos. Abordagem sócio-histórica das
manifestações atuais de etnicidade, dos desafios sociais, políticos e éticos ligados ao fenômeno das minorias
e da etnicidade. A construção na agenda pública e governamental dos conceitos de minorias, de identidade,
de multiculturalismo, de transnacionalismos, de diásporas e de marginalização. Políticas públicas para
minorias: exemplos internacionais com ênfase na América Latina e o caso brasileiro. Análise de uma política
pública, no Brasil, para minorias: afro-brasileiros, quilombolas, indígenas, caboclos, refugiados, migrantes,
pessoas com deficiência, moradores de rua, entre outros.

10

ETNICIDADE, MINORIAS
E POLÍTICAS PÚBLICAS
- HUM04033

ELETIVA

FILOSOFIA BACHARELADO
FILOSOFIA LICENCIATURA
DESIGN VISUAL BACHARELADO
POLÍTICAS PÚBLICAS BACHARELADO
CIÊNCIAS SOCIAIS BACHARELADO CIÊNCIAS
SOCIAIS LICENCIATURA

11

HISTÓRIA DA ÁFRICA HUM03328

ELETIVA
EXTRACURRI
CULAR

HISTORIA BACHARELADO
HISTÓRIA LICENCIATURA
DANÇA LICENCIATURA

O estudo da África enfocando a evolução dos sistemas político, social e econômico, tendo em vista o
processo de colonização e descolonização.

12

HISTÓRIA DA ARTE
AFROBRASILEIRA ART02273

ELETIVA
EXTRACURRI
CULAR

HISTORIA DA ARTE BACHARELADO
MUSEOLOGIA BACHARELADO

Introdução ao estudo das principais manifestações e desdobramentos da arte afrobrasileira, do período
colonial até a contemporaneidade.

ELETIVA
EXTRACURRI
CULAR

COMUNICAÇÃO SOCIAL:
JORNALISMO
PUBLICIDADE E PROPAGANDA RELAÇÕES
PÚBLICAS
HISTÓRIA DA ARTE BACHARELADO
MUSEOLOGIA
DANÇA LICENCIATURA

Introdução ao estudo do conjunto das artes ameríndias, da América do Norte à América do Sul, de suas
manifestações pré-colombianas até a contemporaneidade.

13

HISTÓRIA DA ARTE
AMERÍNDIA - ART02271

14

HISTÓRIA DA
EDUCAÇÃO NO BRASIL
I - EDU01052

15

HISTÓRIA DA MÚSICA
BRASILEIRA I ART03167

OBRIGATÓRIA

PEDAGOGIA LICENCIATURA

ELETIVA
OBRIGATÓRIA

HISTORIA DA ARTE BACHARELADO
MUSEOLOGIA BACHARELADO
MÚSICA LICENCIATURA
MÚSICA BACHARELADO: CANTO,
COMPOSIÇÃO, CORDAS OU SOPROS, MÚSICA
POPULAR, REGÊNCIA CORAL, TECLADO

O processo histórico de escolarização no Brasil, com destaque para as práticas educativas
e visões
(continuação
pedagógicas presentes na institucionalização da escola. A educação e a educação escolar associadas às
relações de classe, gênero e etnia, enquanto constituintes e constituidoras da)produção e reprodução das
desigualdades sociais, focalizando aspectos históricos da África e dos povos afro-descendentes no Brasil.
Investigação das campanhas ou lutas levadas por movimentos sociais e a direção da universalização da
educação escolar.
Abordagem musicológica/etnomusicológica da formação do patrimônio musical brasileiro do início do período
colonial até ao início do século XIX, com ênfase no estudo dos processos interculturais com os patrimônios
musicais europeu, africano e ameríndio.
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ATIVIDADE DE ENSINO

16

17

HISTÓRIA DAS ANTIGAS
SOCIEDADES
AFRICANAS - HUM03050

HISTÓRIA INDÍGENA NA
AMÉRICA - HUM03110

CARÁTER

ELETIVA
EXTRACURRI
CULAR

ELETIVA

CURRÍCULOS EM QUE É OFERECIDA

Súmula

HISTORIA BACHARELADO
HISTÓRIA LICENCIATURA
DANÇA LICENCIATURA

Do ponto de vista cronológico, a disciplina, de caráter panorâmico, tratará do período de longuíssima duração
situado entre a formação das primeiras sociedades organizadas no continente africano, desde o período da
Pré-História até o século XVI. O objetivo é apontar as formas de constituição das instituições sociais,
culturais, políticas e econômicas que abrangem desde a formação das primeiras comunidades de caçadorescoletores ate o alvorecer de grandes organismos estatais centralizados. Quanto a abrangência espacial,
serão apontadas as linhas de rumo da história dos povos que ocuparam a Bacia do Nilo, a região do Chifre
da África, o litoral do Oceano Índico, o litoral Mediterrâneo, a área Saariana e subsaariana. Em seu
desenvolvimento serão apresentados e discutidos fatos, contextos e estruturas inerentes às sociedades
africanas, em suas especificidades e em suas articulações com influências externas ao continente - através
dos contatos com o cristianismo, em sua versão copta e etíope; e do islamismo que se difundiu a partir do
Egito, da costa suaíli e do Deserto do Saara.

HISTORIA BACHARELADO
HISTÓRIA LICENCIATURA

A disciplina visa apresentar e discutir as novas abordagens sobre a temática indígena e suas implicações na
produção historiográfica recente. Atualmente, as contribuições e sínteses oriundas da antropologia,
arqueologia e linguística têm proporcionado avanços promissores à temática. A interface entre áreas afins
tem permitido aprofundar conceitos e metodologias relativas ao estudo das sociedades indígenas nas
Américas. Como objetivos específicos a disciplinas pretende: a) incentivar a pesquisa em temas de história
indígena; b) estimular a consulta e manuseio de fontes históricas, séries documentais ou coleções; c)
proporcionar aos alunos de graduação um espaço de iniciação à pesquisa; d) atender a Lei número
11.645/88 que determina a obrigatoriedade da temática "História e cultura afro brasileira e indígena".

18

HISTÓRIA SOCIAL DO
RACISMO I - HUM03117

ELETIVA

HISTORIA BACHARELADO
HISTÓRIA LICENCIATURA

19

HISTÓRIA SOCIAL DO
RACISMO II - HUM03118

ELETIVA

HISTORIA BACHARELADO
HISTÓRIA LICENCIATURA

20

LITERATURA AFRICANA
DE LÍNGUA
PORTUGUESA LET01130

ELETIVA
ALTERNATIVA
EXTRACURRI
CULAR

LETRAS BACHARELADO - Tradutor Português e
Alemão/Espanhol /Francês/Inglês/Italiano/Japonês
LETRAS LICENCIATURA Literatura de Língua
Alemã/Espanhola/Francesa/Inglesa/Italiana/Portugu
esa/Latina

Esta disciplina tem por objetivo estudar a história do racismo contemplando os debates sobre as
classificações raciais em suas diferentes perspectivas. Neste sentido vamos acompanhar as discussões
pertinentes a história natural e suas taxonomias, vamos abordar os debates religiosos, a discussão em torno
da monogenia e poligenia, assim como estudar alguns aspectos da craniometria, frenologia, eugenia, da
antropologia física e cultural, entre outras ciências nascentes neste período. Vamos também estudar o
impacto destas teorias raciais no Brasil. O recorte temporal poderá abtanger desde os debates do século XVII
até a Segunda Guerra Mundial.
Esta disciplina tem por objetivo estudar a história do racismo contemplando os debates sobre as
classificações raciais em suas diferentes perspectivas. Neste sentido vamos acompanhar as discussões
(conclusão)
pertinentes a eugenia, a antropologia física e cultural, darwinismo social, entre outras. Vamos estudar,
principalmente, o impacto destas teorias raciais no Brasil. Importante abordar neste sentido as teorias do
branqueamento e os estudos sobre branquidade, as investigações sobre a militância antirracista, entre outros
aspectos. O recorte temporal poderá abranger desde os debates do final do século XIX até o final do século
XX.
Surto e expansão das literaturas neo-africanas. Prosa e ficção angolana; estudo de autores. Prosa e poesia
cabo-verdiana; estudo de autores. Prosa e poesia moçambicana; estudo de autores. A contribuição da
literatura na formação da consciência nacional.
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ATIVIDADE DE ENSINO

CARÁTER

CURRÍCULOS EM QUE É OFERECIDA

Súmula

Conhecimento do patrimônio musical brasileiro tradicional. Estudo dos principais gêneros e formas vocais e
instrumentais do repertório folclórico e de comunidades tradicionais indígenas e afro-brasileiras. Análise e
crítica dos sistemas de classificação e interpretação dos mesmos.
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MÚSICAS
TRADICIONAIS DO
BRASIL - ART03903

ELETIVA
OBRIGATÓRIA

HISTORIA DA ARTE BACHARELADO
DANÇA LICENCIATURA
MUSICA BACHARELADO: CANTO,
COMPOSIÇÃO, CORDAS E SOPROS, MÚSICA
POPULAR, REGÊNCIA CORAL, TECLADO,
MÚSICA LICENCIATURA
TEATRO BACHARELADO: DIREÇÃO,
INTERPRETAÇÃO TEATRO LICENCIATURA

22

POVOS INDÍGENAS,
EDUCAÇÃO E ESCOLA EDU01057

ELETIVA

MATEMÁTICA LICENCIATURA
PEDAGOGIA LICENCIATURA

História e cultura dos povos indígenas do Brasil. Estudo dos processos educacionais. Possibilidades de
abordagens da temática indígena na escola.
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QUESTÕES ÉTNICORACIAIS NA
EDUCAÇÃO:
SOCIOLOGIA E
HISTÓRIA - A EDUAD083

PEDAGOGIA EAD LICENCIATURA

Entendimento de raça e etnia na educação, contextualizando os movimentos e grupos étnicos e raciais nos
diferentes tempos e espaços, com ênfase no estudo das questões afro e indígenas no Brasil e no Rio Grande
do Sul. Leituras e reflexões teórico-práticas que possibilitem a compreensão da diversidade étnico-racail na
complexidade social em que cada um se insere e se constitui, individual e coletivamente.
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SOCIOLOGIA DO
RACISMO E DA
DESIGUALDADE
RACIAL - HUM04080

ELETIVA

CIÊNCIAS SOCIAIS BACHARELADO
CIÊNCIAS SOCIAIS LICENCIATURA

A disciplina discute as principais teorias do racismo da literatura internacional. Também analisa o racismo
brasileiro contra negros e indígenas e como isso se relaciona com as desigualdades raciais observadas no
país hoje, com ênfase central nos processos que contribuem para a continuidade do racismo e para as
mudanças na sua natureza. A disciplina inclui discussões de métodos para pesquisa empírica sobre o
racismo e sobre as desigualdades raciais. Os alunos aplicarão as teorias e os métodos discutidos em
estudos de casos específicos.

ELETIVA
EXTRACURRI
CULAR

MATEMÁTICA LICENCIATURA
MUSEOLOGIA MÚSICA BACHARELADO: CANTO,
COMPOSIÇÃO, CORDAS E SOPROS, MÚSICA
POPULAR, REGÊNCIA CORAL, TECLADO
MÚSICA LICENCIATURA TEATRO
BACHARELADO: DIREÇÃO, INTERPRETAÇÃO
TEATRO LICENCIATURA

Noções de interculturalidade, diversidade cultural e pluralidade epistêmica. Docência compartilhada com
Mestres dos Saberes Tradicionais e Populares. Práticas interepistêmicas e intersubjetivas nas artes e nas
ciências humanas, naturais e sociais. Criação de projetos colaborativos e de ações de intervenção social.
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ENCONTRO DE
SABERES - ART03946

OBRIGATÓRIA

Fonte: Produzido pelas autoras a partir dos Currículos de Graduação dos 75 Cursos da UFRGS (http://www.ufrgs.br/ufrgs/ensino/graduacao/cursos).
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O caráter extracurricular de 15 disciplinas amplia as possibilidades de
estudantes de outras graduações as cursarem. Nesses casos, elas não fazem
parte de seus currículos, mas se no processo de matrícula restam vagas, essas
são oferecidas amplamente na ultima fase. Somente 05 são obrigatórias em
alguns currículos. Observe-se que os currículos atendidos pelas 25 disciplinas
são os vinculados às formações diretas, por exemplo, “Sociologia do Racismo
(...)”, oferecida às Ciências Sociais. Em alguns casos, essas disciplinas ficam
restritas a somente essas graduações. Outra questão que restringe bastante a
abrangência do oferecimento é o caráter eletivo das disciplinas, por isso são
oferecidas sazonalmente (anualmente ou bianualmente). No semestre atual,
2017/1, a exemplo, 17 das 25 disciplinas estão sendo ministradas, sendo que a
maioria destas são obrigatórias.
Quanto às propostas de conteúdos/conhecimentos, expressos em suas
súmulas, observe-se que a maioria têm uma relação constituinte com a área de
conhecimento a que é vinculada, articulando conhecimentos destes campos
científicos a temáticas étnicas, afro, indígenas, dentre outras. Neste aspecto,
relacionam-se com as orientações legais, mas por outro lado, há certa
dificuldade de ampliação de seu oferecimento a outros cursos, pois são
exigidos pré-requisitos dos currículos originários. A maioria das disciplinas já é
oferecida há muitos anos.
Experiência inovadora a destacar é a disciplina Encontro de SaberesART03946, criada pelo Departamento de Música do Instituto de Artes no
semestre 2016/2, mas com atuação de docentes de outras áreas de
conhecimento,

como

Antropologia,

Agronomia,

Pedagogia,

tanto

no

planejamento como realização. Propõe discutir interculturalidade integrando
temáticas afrobrasileiras e indígenas, sendo as aulas ministradas na
universidade e territórios dos povos originários. Os eixos perpassam temas
como Sociedades e Cosmovisões, Alimento e Rito, Plantas e Espírito,
articulando saberes acadêmicos e saberes populares, buscando a valorização
de ambos e um diálogo interepistêmico. A docência é compartilhada entre os
docentes da UFRGS e Mestres dos Saberes Tradicionais e Populares, como
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são nominados na disciplina. Os objetivos de aprendizagem são
Propiciar modos práticos-teóricos de aprendizagem; propor modelos
de diálogo epistêmico e intercultural; promover a territorialidade dos
saberes e fazeres; estimular articulações das dimensões globais e
locais de produção, comunicação e circulação de conhecimentos;
favorecer uma ética relacional nos aspectos interpessoais e
cognitivos (UFRGS, 2016 – Plano de Ensino).

Esta disciplina é uma importante referência de ERER no ensino de
graduação, além de constar como eletiva a diversos currículos é amplamente
oferecida como extracurricular. Em 2016/2 ofereceu 65 vagas e somou ao final
da matrícula a solicitação de 365 pedidos não atendidos. A partir de seus
objetivos e metodologia, ela caracteriza-se ao que Santos (2011) refere como
Ecologia dos Saberes, pois promove espaço intencional de diálogo entre
saberes,

restituindo

o

valor

dos

saberes

populares,

tirando-os

da

marginalização a que a ciência normativa os impõe, iniciando um pequeno
movimento ao encontro da justiça cognitiva. Além disso, promove um rico
espaço de formação aos estudantes que passam por uma experiência de
desterritorialização dos saberes, entendimento de outras formas de conceber a
vida, modos de ser e estar no mundo além da cultura estruturante do norte, que
nos influencia desde sempre.

CONSIDERAÇÕES FINAIS QUE INTERPELAM POR CONTINUIDADE

Avalia-se que após quatorze anos da promulgação da Lei 10.639/03 e
nove anos da Lei 11.646/08 é bastante incipiente o número de disciplinas de
graduação

existentes

na

UFRGS

relacionadas

à

ERER

(25

em

aproximadamente 10.500), bem como sua abrangência (poucos cursos e
currículos), sua natureza (eletivas) e seu oferecimento (sazonal). As já
existentes são importantes referências e propõem temas articulados com áreas
de conhecimento a que estão vinculadas, enriquecendo as perspectivas de
discussão das temáticas centrais deste estudo. Percebe-se ainda que
nenhuma disciplina traz amplamente em seu bojo as proposições de ‘Educação
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das Relações Étnico-Raciais’, o que vem sendo gestado no curso de
Pedagogia em reforma curricular que está em andamento.
Articulando ideias para ampliação da temática nos currículos da UFRGS,
as disciplinas já existentes podem tornar-se obrigatórias, tanto nos currículos
de origem quanto nas licenciaturas, atendendo assim a orientação legal;
ampliar a possibilidade de acesso a estudantes de bacharelado com a inclusão
em seus currículos com caráter eletivo; que sejam oferecidas semestralmente;
e ampliar a todos os currículos oferecendo-as como extracurricular. Um grupo
de trabalho composto de forma interdisciplinar seria importante movimento para
construir uma proposta institucional e integrada às diferentes áreas de
conhecimento.
Por fim, percebe-se que o panorama existente de atividades na
graduação traz fortes interrogações à instituição, como referiu Nilma Lino
Gomes questionando: “Quais são as respostas epistemológicas que damos a
esse movimento?”, sendo que me inspiro em sua interrogação para formular
novas: Que barreiras institucionais, de gestão, de organização administrativa,
de recursos humanos e estruturais, de vontade ético-política precisamos
mobilizar

para

formular

propostas

emancipatórias

de

formação

na

universidade? Abrindo novos campos de debate para os avanços necessários
sobre a política pública aqui discorrida.
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EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA GLOBAL: POSSIBILIDADES A PARTIR
DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS
Karen Graziela Weber Machado1
Camila Schwanke2
Pricila Kohls dos Santos3
Eixo 6 – Educação e inclusão
RESUMO
O presente estudo teve por objetivo investigar as contribuições das tecnologias digitais para a
educação e a cidadania global. Há um entendimento de que essa cidadania diz respeito a um
pertencimento a uma comunidade mais ampla, à humanidade como um todo. Além de
competências, habilidades e conhecimentos cognitivos, surge a necessidade de uma educação
que contribua para a resolução de desafios globais, que promova o respeito mútuo. Nesse
sentido, evidencia-se que as tecnologias digitais se fazem presente em nossas vidas e o uso
das mesmas pode vir a contribuir significativamente no contexto educacional, de modo a
facilitar e qualificar o processo de ensino e aprendizagem, contribuindo para o desenvolvimento
da educação para a cidadania global. A pesquisa deste trabalho caracterizou-se de uma análise
qualitativa, de cunho bibliográfico, a fim de descobrir ferramentas e tecnologias digitais que
possibilitem a formação do cidadão global. A coleta de dados foi realizada por meio do
levantamento e análise das informações contidas em artigos, livros e sites que abordavam a
respeito da temática apresentada. Com este estudo, foi possível constatar que é importante
que os docentes encontrem formas de integrar as tecnologias aos procedimentos
metodológicos adequados para que os estudantes sintam-se motivados, tenham mais iniciativa,
explorem novas possibilidades, oportunizando-os a construir os seus conhecimentos ao longo
do processo educativo. Os Recursos Educacionais Abertos (REA) investigados se referem a
ferramentas tecnológicas digitais que podem auxiliar/propiciar a criação, o uso e o
compartilhamento da produção de conhecimentos. Portanto, cabe ao professor desenvolver
experiências pedagógicas significativas que fomentem a educação para a cidadania global
através do uso dessas ferramentas tecnológicas.
Palavras-chave: Tecnologias digitais. Educação para a cidadania global. Processo de ensino e
aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
À medida que o fenômeno da globalização cresce, o mundo dinâmico e
interdependente do século XXI se desenvolve cada vez mais. São relações
econômicas, científicas, religiosas, tecnológicas, sociais e também virtuais que
interligam os mais variados países e as mais diferentes pessoas do mundo
todo. Nesse sentido, ser apenas um cidadão - que cumpre seus deveres e
exerce seus direitos – não é o suficiente; é preciso ser um cidadão global.
Embora não haja um consenso sobre a noção de cidadania global 4, há
um entendimento comum de que essa cidadania não diz respeito a uma
documentação,

garantida

pelo

Estado-nação,

mas

refere-se

a

um

pertencimento a uma comunidade mais ampla, à humanidade como um todo.
Essa ideia implica um modo de olhar para o outro, de se relacionar e de agir no
espaço e no tempo que respeita a diversidade e o pluralismo, percebendo que
a vida cotidiana de cada indivíduo conecta o local com o global, e vice-versa.
Nessa perspectiva de cidadania global, há uma interconectividade entre os
países e os cidadãos locais, o que gera um compromisso com o bem comum.
Assim, reflexões e discussões sobre a educação que precisamos e
desejamos para o século XXI passam também pelo conceito de cidadania
global. Em um mundo em que a informação está ao alcance de uma tela de
smartphone, há muita discussão sobre a qualidade e a relevância da educação
formal, quais suas funções sociais no cotidiano das crianças e jovens de hoje.
Além de competências, habilidades e conhecimentos cognitivos, surge a
necessidade de uma educação que contribua para a resolução de desafios
globais, que promova o respeito mútuo.
Neste contexto de cidadania global, é importante perceber que as
tecnologias digitais fazem parte do cotidiano das pessoas. Pois costumamos
utilizá-las em diferentes contextos e momentos do nosso dia a dia, por
inúmeros motivos, bem como para nos comunicar, nos mantermos informados,
realizarmos trabalhos e pesquisas, entre outros. Dessa forma, compreende-se
4

Também chamada de cidadania sem fronteiras ou cidadania além do Estado-nação.
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que as tecnologias digitais têm sido consideradas uma necessidade no mundo
em que vivemos e, por este motivo, o uso destes instrumentos tem sido cada
vez mais comum.
Podemos observar que, ao longo do tempo, as tecnologias digitais têm
sofrido modificações/evoluído e isto faz com que as pessoas busquem meios
para compreender as suas modificações, readaptando-se as mesmas para
poderem usufruir dessas tecnologias da melhor maneira possível, já que estas
são ferramentas que podem nos proporcionar melhorias e facilitar a nossa vida
diária.
Diante das constatações apresentadas, evidencia-se que as tecnologias
digitais se fazem presente em nossas vidas e o uso das mesmas pode vir a
contribuir significativamente no contexto educacional, de modo a facilitar e
qualificar o processo de ensino e aprendizagem e, assim, contribuir para o
desenvolvimento da educação para a cidadania global. Sendo assim, o
presente trabalho objetiva a proposição de subsídios relacionados a
tecnologias digitais que contribuam para fomentar os princípios da educação
para a cidadania global – ECG.
TECNOLOGIAS DIGITAIS E EDUCAÇÃO
Segundo Libâneo (2001), educação compreende o conjunto dos
processos, influências, estruturas e ações que intervêm no desenvolvimento
humano de indivíduos e grupos na sua relação ativa com o meio natural e
social, em um determinado contexto de relações entre grupos e classes
sociais, tendo por objetivo a formação do ser humano. A educação se refere a
uma prática humana e social, que visa modificar os seres humanos nos seus
estados físicos, mentais, espirituais, culturais, o que contribui para uma
configuração à nossa existência humana individual e grupal.
A educação possui um papel fundamental na sociedade. A educação
tanto formal, quanto informal, visa repassar e propiciar aos indivíduos
conhecimentos e comportamentos que os tornem capazes de atuarem em
diversos setores da sociedade. Compreende-se que sociedade se refere a um
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grupo de pessoas que vivem em determinado lugar de maneira organizada,
compartilhando normas, costumes, valores, propósitos, entre outros. Para
Nascimento (2011), a sociedade tem significativo interesse nas crianças, pois
estas futuramente serão membros da próxima geração.
Neste sentido, torna-se necessário que as crianças, no decorrer da
infância, sejam oportunizadas a aprender sobre os valores e costumes de uma
determinada sociedade, para posteriormente repassarem tais ensinamentos
adquiridos aos seus descendentes. A criança, ao interagir e se comunicar com
outras pessoas, contribui para a formação da infância e da sociedade na qual
vive. É através das relações sociais que as crianças assimilam os valores, a
cultura e as normas de uma determinada organização social.
Dentre os espaços sociais que são considerados mais importantes para
a formação do ser humano destaca-se o ambiente familiar e escolar. Pois
geralmente é a partir destas instituições que as crianças aprendem, por meio
da relação social, a se comportar, agir e sentir. Neste sentido, acreditamos que
na atualidade torna-se relevante discutir sobre as mesmas, pois isto poderá
contribuir para compreendermos a importância do processo de formação dos
seres humanos, propiciado pelas famílias e escolas.
Michael Young (2007) destaca que as famílias têm um papel único, o
qual se refere a reproduzir sociedades humanas, possibilitando suas inovações
e mudanças. O autor menciona duas instituições importantes para o
desenvolvimento da sociedade, a família e a escola. Afinal, a instituição familiar
tem corresponsabilidade pela formação ética e moral dessas crianças e de
prepará-las para a vida.
A esse respeito, pensamos que o papel da escola deve vincular-se aos
seus ideais, ao que realmente se espera/deseja aos seus estudantes. Para
isso, é preciso prepará-los, dando condições favoráveis para atuação no
mundo que os rodeia, o que perpassa a simples tarefa de desenvolver apenas
os conteúdos/conhecimentos, considerados obrigatórios. Também é papel da
escolar desenvolver o pensamento crítico e a formação de valores.
Em um contexto, permeado pelas tecnologias digitais, em que as
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informações circulam de maneira acelerada e não há barreiras para que a
comunicação aconteça via Internet, isto significa que podemos nos conectar
mundialmente. A escola e a família necessitam estar atentos e críticos a esta
realidade.
Cabe mencionar que “a sociedade está caminhando para ser uma
sociedade que aprende de novas maneiras, por novos caminhos, como novos
participantes (atores), de forma contínua.” (MORAN, 2007, p. 11). Isto significa
que nos dias de hoje a educação precisa ser trabalhada de maneira integral e,
para isso se concretizar, torna-se necessário que a instituição de ensino
acompanhe e atenda as demandas/necessidades da sociedade a qual
pertence. Ou seja, é importante que o processo de ensino e aprendizagem vise
desenvolver os conhecimentos, as habilidades, os valores e as práticas
indispensáveis

ao

exercício

da

cidadania,

favorecendo,

assim,

o

desenvolvimento integral do cidadão.
É relevante ressaltar que as Diretrizes Curriculares Nacionais da
Educação Básica (2013) destacam que a Educação Básica de qualidade no
contexto atual:
É um direito assegurado pela Constituição Federal e pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente. Um dos fundamentos do projeto de Nação
que estamos construindo, a formação escolar é o alicerce
indispensável e condição primeira para o exercício pleno da cidadania
e o acesso aos direitos sociais, econômicos, civis e políticos. A
educação deve proporcionar o desenvolvimento humano na sua
plenitude, em condições de liberdade e dignidade, respeitando e
valorizando as diferenças (BRASIL, 2013).

Diante do apresentado, é possível perceber que a escola tem o papel
fundamental de garantir aos seus estudantes o acesso aos saberes
necessários, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes, críticos,
autônomos e participativos no atual contexto histórico-social no qual se vive,
sendo este um direito de todos.
Segundo Moran (2004), uma educação inovadora pressupõe o
desenvolvimento da autoestima/autoconhecimento, na formação do alunoempreendedor e do aluno-cidadão. É fundamental que os estudantes se sintam
motivados, tenham mais iniciativa, explorem novas possibilidades no decorrer
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do processo educativo. Assim, as tecnologias na educação podem auxiliar na
tarefa de desenvolver um educando mais empreendedor e inovador.
É importante ressaltar também que existem várias possibilidades de uso
das tecnologias digitais para o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem.
Neste sentido, apresentamos, na Tabela 1, diferentes tipos de ferramentas
digitais que podem facilitar o trabalho pedagógico do professor e melhorar a
experiência do estudante.
Tabela 1 - Tipos, definições e finalidades das ferramentas digitais
Ferramentas
Definição/Finalidade
Objetos digitais de
Os objetos digitais de aprendizagem são recursos que apoiam a prática
aprendizagem
pedagógica dentro e fora de sala de aula, como jogos, animações,
simuladores e videoaulas. Eles podem ser utilizados por educadores
para facilitar o processo de aprendizagem, trabalhando conteúdos e
competências e auxiliando no planejamento de atividades educativas
mais criativas, que despertam o interesse dos alunos. Também podem
ser utilizados diretamente pelo estudante e por seus familiares para
estudar e aprender fora da escola. A Escola Digital e o Portal do
Professor (MEC) são alguns exemplos de plataformas que reúnem
objetos digitais de aprendizagem. Os chamados Recursos Educacionais
Abertos são aqueles que estão sob domínio público ou licença aberta,
possibilitando a utilização e adaptação por qualquer pessoa.
Ambientes virtuais de
Os ambientes virtuais de aprendizagem são plataformas online de
aprendizagem
ensino e aprendizagem, que facilitam a troca de informações e o
acompanhamento do percurso pedagógico de cada aluno. Dentro de um
ambiente virtual de aprendizagem é possível armazenar e publicar
conteúdos, acompanhar o progresso dos estudantes e promover
interações entre diferentes agentes do processo educativo, permitindo a
criação de cursos à distância e também servindo como suporte ao
ensino presencial. Alguns ambientes utilizam softwares inteligentes que
ajudam a personalizar o ensino, as chamadas plataformas adaptativas.
Elas avaliam dados e estabelecem padrões de comportamento,
propondo atividades diferentes para que cada aluno possa aprender do
seu jeito e no seu ritmo.
Ferramentas de gestão
As ferramentas de gestão auxiliam na organização dentro e fora de sala
de aula, permitindo que gestores e professores automatizem
procedimentos e gastem menos tempo com tarefas burocráticas.
Existem recursos de gestão escolar que organizam o sistema financeiro
da instituição, otimizam tarefas e monitoram o desempenho dos alunos.
Também existem ferramentas que permitem ao professor fazer a gestão
da sala de aula, incluindo recursos que organizam planos de aula,
gerenciam o recebimento de tarefas escolares e fazem a correção de
provas. Isso permite que os educadores tenham mais tempo para se
dedicar à prática pedagógica e ao planejamento de projetos.
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Ferramentas
Ambientes virtuais
imersivos

Definição/Finalidade
As tecnologias imersivas aumentam o envolvimento dos alunos e criam
oportunidades para eles interagirem com os conteúdos de forma mais
engajadora. Por meio de imagens virtuais, os dispositivos de realidade
aumentada proporcionam experiências que mesclam o mundo real com
o mundo virtual. Superando as barreiras do espaço físico, tais
ambientes permitem que os alunos aprendam e naveguem por museus
virtuais do mundo inteiro. Em laboratórios virtuais, eles podem fazer
experiências científicas que facilitam o entendimento de diversos
conteúdos do currículo.
Ferramentas de
As ferramentas de experimentação transformam os alunos em
experimentação
protagonistas e possibilitam que eles desenvolvam produtos e projetos.
Em processos de educomunicação, por exemplo, eles trabalham com
ferramentas de autoria e produção audiovisual para criarem seus
próprios podcasts, sites, livros digitais, jornais, vídeos e tantos outros
formatos. Com equipamentos de fabricação digital, eles criam os seus
próprios dispositivos e testam soluções rápidas, os kits de robótica e
impressora 3D são exemplos disso.
Ferramentas de
As ferramentas de comunicação facilitam a interação entre diferentes
comunicação
agentes do processo educativo. Elas estimulam trocas de informações
entre professores e alunos e viabilizam a formação de comunidades
virtuais de aprendizagem. Com os aplicativos para o engajamento de
familiares também é possível aproximar os pais da escola, enviando
recados e comunicados sobre lições e provas. Alunos e professores
também podem utilizar as redes sociais para desenvolverem atividades
e trabalharem conteúdos curriculares.
Ferramentas de trabalho
As ferramentas de trabalho oferecem recursos que agilizam tarefas e
ajudam na organização de arquivos. Os editores de texto, foto, vídeo,
áudio oferecem suporte para diferentes atividades. As plataformas para
criação de formulários, planilhas, apresentações e infográficos oferecem
recursos para preparação de materiais de aula e o desenvolvimento de
trabalhos escolares, possibilitando as chamadas salas de aula na
nuvem. Professores e alunos podem acessar esses materiais em
qualquer lugar e conseguem interagir virtualmente.
Fonte: As autoras (2017), adaptado de PORVIR, 2017.

Tais tecnologias, quando utilizadas em atividades de sala de aula,
estimulam o desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais,
valorizando

o

comunicação,

trabalho
interação,

em

equipe

reflexão,

e

desenvolvendo

pensamento

crítico,

habilidades
dentro

de

outras,

habilidades estas preconizadas pela Educação para Cidadania Global (ECG).
EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA GLOBAL
A educação para a cidadania global é vista como uma possibilidade de
qualificação dos processos de ensinar e aprender para além dos espaços
formais de educação, haja visto que objetiva uma formação integral do
indivíduo e aponta como fundamental, em todos os níveis de educação, o
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trabalho para além das disciplinas e conteúdos acadêmicos. Visa a formação,
ao longo da vida, de um cidadão, um profissional para atuar eticamente na
sociedade. Em relação a este assunto, a UNESCO aborda que a ECG
pretende

sintetize

como

a

educação

pode

desenvolver

habilidades,

conhecimentos, valores e atitudes para um mundo mais justo, equitativo e
sustentável. Reconhece, assim, o papel da educação em além de trabalhar
conhecimentos e habilidades cognitivas, possa também contribuir na
construção de valores e atitudes que facilitem a cooperação, nacional e
internacional, e promova a transformação social.
Assim, é preciso uma pedagogia transformadora, uma vez que a
interconexão e a interdependência entre os países exigem alunos (e, portanto,
cidadãos) reflexivos, questionadores e conscientes, capazes de discutir sobre a
humanidade e seus desafios - pobreza, guerras, mudança climática, saúde,
distribuição populacional, desigualdade, injustiça – e capazes de buscar
soluções para esses problemas. As redes sociais e as tecnologias de
informação e comunicação, por exemplo, são oportunidades para atitudes de
colaboração, cooperação e aprendizagem compartilhada.
Adotar a ECG não significa implementar uma disciplina nova, mas uma
abordagem multifacetada, utilizando a interdisciplinaridade e a transversalidade
de conteúdos. Além disso, “a ECG implica uma abordagem de aprendizagem
ao longo da vida, que começa na primeira infância e continua em todos os
níveis de ensino e na vida adulta (...) Requer metodologias formais e informais,
intervenções curriculares e extracurriculares” (UNESCO, 2016, p. 15). Nesse
sentido, a educação para a cidadania global visa estimular alunos a analisar
criticamente questões da vida real, reexaminar relações de poder e engajar-se
em ações individuais e coletivas para promover as mudanças desejadas na
sociedade global em que vivem. Para que a ECG seja possível, é preciso,
portanto, engajamento de toda a comunidade escolar, sustentada por todo o
currículo, o que significa adotar novas práticas e metodologias e abrir-se para o
mundo das tecnologias.
Vivemos em uma sociedade em rede: redes sociais, de laços
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interpessoais, de sentimento de pertencimento e de identidade social. As
tecnologias formam um círculo de relações cada vez mais vasto, uma
multiplicidade de realidades e discursos que forma uma nova estrutura social: a
Era Digital, a qual requer aprendizagens que ajudem a viver na incerteza e na
complexidade de relações. Ser um cidadão global em meio a essa complexa
rede de relações é entender os múltiplos níveis de identidade e construir uma
identidade coletiva que transcenda diferenças individuais culturais, religiosas,
étnicas, etc. A ECG encoraja a competitividade, na medida em que inspira
inovação, criatividade e impulsiona a busca de soluções para os desafios da
globalização; mas também acredita na solidariedade global como forma de unir
as pessoas a fim de melhorar o mundo em que estamos.
Na escola convencional, com o currículo enciclopédico e a quantidade
de conteúdos a serem abordados, dedicamos pouco tempo para pensar,
investigar e recriar. Os alunos são levados a memorizar dados, fatos,
classificações, quando, na verdade, esses dados podem ser armazenados em
qualquer simples e pequeno dispositivo digital. Assim, segundo Pérez Gómez
(2015), o que importa não é o quanto o aluno armazena, mas o que ele pode
fazer com isso, como utiliza essas informações para questionar, observar,
experimentar, resolver e recriar. Ainda salienta que na vida real é exigido lidar
com problemas complexos, sendo necessário utilizar conhecimentos e
habilidades na realizada do dia-a-dia, por isso a importância de os currículos
valorizarem a capacidade de análise e síntese, muito mais do que a
capacidade de repetir. “A chave para o sucesso na era da informação global e
digitalizada não está na reprodução fiel, e, sim, na transferência do que foi
aprendido para contextos diferentes e variáveis.”. (PÉREZ GÓMEZ, 2015, p.
42).
Essa pedagogia transformadora - conforme mencionada anteriormente
pelo autor - é que promove a educação para a cidadania global e, na prática,
significa uma aprendizagem que nutre a conscientização sobre questões da
vida real, além de oferecer “uma maneira de fazer mudanças no âmbito local
que podem influenciar o âmbito global por meio de estratégias e métodos
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participativos” (UNESCO, 2015, p. 21). Os princípios da pedagogia da ECG
envolvem práticas centradas no aluno, que estimulam o diálogo e o respeito,
promovendo o pensamento crítico e a criatividade e desenvolvendo resiliência
e competência para a ação, como mostra o diagrama a seguir.
Figura 1 - Princípios da pedagogia da ECG

Fonte: UNESCO, 2015, p. 22.

Para Pérez Gómez, a educação pode ser vista como o processo pelo
qual cada indivíduo tem a oportunidade de, isolada ou cooperativamente,
questionar e reconstruir os efeitos e influências que recebeu no processo de
socialização. Significa abrir e expandir a identidade; é, para além do processo
formativo, um caminho que transforma. Para que esse caminho seja realmente
transformador, é necessário envolver o aluno em situações problemáticas que,
para serem compreendidas, requerem a utilização de conhecimentos e
habilidades significativas, que envolvem “o pensar e o refletir sobre a situação
e sobre a ação” (PÉREZ GÓMEZ, 2015, p. 103).
Para colocar em prática a educação para a cidadania global, o contexto
mais adequado e funcional provavelmente seja o das tecnologias, uma vez que
elas permitem a interação, a cooperação e o diálogo, ultrapassando barreiras
que o espaço, o tempo e os poderes impõem. Na internet, por exemplo, a
comunicação é horizontal, pois a liderança é inconstante e as posições são
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intercambiáveis: quem hoje é especialista em determinado assunto amanhã
pode ser iniciante em outro. Assim, a internet torna-se um ambiente favorável
para a promoção da ECG.
Nesse ambiente, os problemas complexos da vida real podem ser
analisados de diferentes perspectivas e olhares, de diversos lugares do mundo
e, consequentemente os alunos estarão desenvolvendo habilidades não só
cognitivas, mas sociais, como a empatia, a resiliência, a capacidade de ouvir o
outro e respeitá-lo. Além disso, essa interação em rede é a oportunidade de o
indivíduo transferir o conteúdo aprendido em sala de aula para contextos reais
e variáveis, a partir da reflexão crítica e da resolução de problemas. Isso o
torna, efetivamente, um cidadão global, uma vez que ele consegue estabelecer
relações entre o local e o global, e vice-versa.
As plataformas virtuais também são usadas para expandir os ambientes
da ECG, pois conecta salas de aula e comunidades, além de alcançar grupos
demográficos dispersos e populações isoladas. Essas plataformas online
podem ser utilizadas não só para os alunos, como também para a formação
continuada de professores e troca de experiências transformadoras de
aprendizagem, alcançando profissionais distantes e engajando-os. O TIGed,
por exemplo, uma plataforma online que conta com mais de 11.000 professores
e 4.000 escolas, permite que os professores criem salas de aula virtuais para
fomentar a colaboração e, a partir delas, os alunos fazem excursões virtuais ou
se relacionam com escolas-irmãs. O objetivo é apoiar alunos “a se engajar com
pessoas de outras culturas, colaborar entre culturas, em um mundo cada vez
mais globalizado onde precisam competir e colaborar”5 (UNESCO, 2015, p.28).
METODOLOGIA
O presente estudo, de caráter qualitativo, objetiva a proposição de
subsídios que contribuam para o desenvolvimento da educação para a
cidadania global por meio das tecnologias digitais.

5

Fala de Ryan MacLean, gerente de projetos sênior do TIGed, no Fórum da UNESCO
sobre Educação para a Cidadania Global.
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Segundo Gil (2002) a pesquisa bibliográfica é realizada por meio de
material já elaborado, isto é, constituído principalmente de livros e artigos
científicos. Em relação a este assunto, o autor ainda menciona que:
A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de
permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos
muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente.
Essa vantagem torna-se particularmente importante quando o
problema de pesquisa requer dados muito dispersos pelo espaço.
(GIL, 2002, p. 45).

Nesse sentido, a pesquisa bibliográfica permite um maior alcance de
informações,

possibilitando

encontrar

dados

dispersos

em

inúmeras

publicações, e auxiliando também na construção ou na melhor definição do
quadro conceitual que envolve o objeto de estudo proposto.
Tendo em vista que a Educação para a Cidadania Global é um campo
promissor e relativamente novo, buscamos realizar uma revisão bibliográfica,
aliando a teoria da educação à prática, principalmente no que diz respeito às
tecnologias digitais. Para isso, reunimos e selecionamos alguns livros, artigos,
documentos e sites, considerados relevantes e atuais, como fontes de
pesquisa.
De acordo com Lima & Mioto (2007, p. 44), a pesquisa bibliográfica “é
um movimento incansável de apreensão dos objetivos, de observância das
etapas, de leitura, de questionamentos e de interlocução crítica com o material
bibliográfico que permite, por sua vez, um leque de possibilidades na
apreensão das múltiplas questões que envolvem o objeto de estudo”.
Assim, nosso procedimento metodológico de revisão bibliográfica tornase importante na produção do conhecimento científico, uma vez que é capaz
de gerar hipóteses ou interpretações que podem servir de ponto de partida para
outras pesquisas acerca da temática de tecnologias digitais e educação para a
cidadania global. Nesse caminho, foram analisadas algumas das tecnologias
digitais utilizadas em contextos educativos à luz da ECG.
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RESULTADOS

A partir da literatura e dos recursos disponíveis vemos com grande
potencial o uso das tecnologias digitais para o desenvolvimento da Educação
para a Cidadania Global. Logo, apresentamos (Tabela 2) algumas ferramentas
disponíveis, consideradas como Recursos Educacionais Abertos (REA), e suas
contribuições para a ECG.
Tabela 2 - As Tecnologias Digitais e a Educação para a Cidadania Global
Recurso educacional aberto
Scratch - comunidade online em que as crianças
podem programar e compartilhar mídia interativa,
como histórias, jogos e animações com pessoas de
todo o mundo. O Scratch é projetado e mantido pelo
grupo Lifelong Kindergarten no MIT Media Lab.

Contribuições para a ECG
À medida que as crianças criam com o
Scratch, aprendem a pensar criativamente,
a trabalhar em colaboração e a raciocinar
sistematicamente.

MIT App Inventor: “Qualquer pessoa pode criar
aplicativos que afetam o mundo”. É um serviço
inovador que transforma a complexa linguagem de
codificação baseada em texto em blocos de
construção visuais, de arrastar e soltar. A interface
gráfica simples concede a uma pessoa inexperiente a
capacidade de criar um aplicativo básico e totalmente
funcional dentro de pouco tempo.

O projeto MIT App Inventor visa
democratizar
o
desenvolvimento
de
software, capacitando todas as pessoas,
especialmente os jovens, à transição de
seres consumidores de tecnologia para se
tornarem criadores do mesmo. Ao divulgar
os aplicativos criados, possibilita o diálogo
e a motivação para jovens do mundo todo
enfrentarem questões locais e globais a
partir da tecnologia.

Diários de Aula Virtuais: permite criar anotações de
maneira o online, criando registros da mesma forma
que se faz com um editor de textos tradicionais.

Diários de Aula para incentivar a escrita, a
expressão, a reflexão e o sentimento de
pertença nos ambientes virtuais e em
contextos educativos.

Moodle: Moodle é uma plataforma de aprendizagem
concebida para proporcionar aos educadores,
administradores e alunos um único sistema robusto,
seguro e integrado para criar ambientes de
aprendizagem personalizados. O Moodle oferece um
conjunto de ferramentas centradas no aluno e
ambientes de aprendizagem colaborativa que
capacitam tanto o ensino como a aprendizagem.

Permite o diálogo entre os estudantes a
partir de fóruns de discussões, o
compartilhamento de arquivos e contribui
para a consciência das relações locaisglobais de que o aluno necessita para
exercer sua cidadania global.
Além disso, também favorece a formação
continuada dos professores, uma vez que
possibilita a troca de informações e
experiências e a oportuniza conhecer
diferentes realidades educativas.
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Recurso educacional aberto
YouTube: É um site que permite que os seus usuários
carreguem e compartilhem vídeos em formato digital.
O material encontrado no YouTube pode ser
disponibilizado em blogs e sites pessoais através de
mecanismos (APls) desenvolvidos pelo site. A grande
variedade de tópicos cobertos pelo YouTube tornou o
compartilhamento de vídeo uma das mais importantes
partes da cultura da Internet.

RIVED - Rede Interativa Virtual de Educação: tem
por objetivo a produção e compartilhamento de
conteúdos pedagógicos digitais, na forma de objetos
de aprendizagem. Os objetos de aprendizagem
produzidos pelo RIVED são atividades multimídia,
interativas, na forma de animações e simulações. Os
conteúdos do RIVED ficam armazenados num
repositório e quando acessados, via mecanismo de
busca, vêm acompanhados de um guia do professor
com sugestões de uso. É possível usar o conteúdo
como um todo, apenas algumas atividades ou apenas
alguns objetos de aprendizagem.

Contribuições para a ECG
A empresa acredita que todos merecem ter
voz e que o mundo é um lugar melhor
quando escutamos, compartilhamos e
construímos a comunidade por meio de
nossas histórias. O Youtube permite ao
indivíduo o sentimento de pertencimento a
uma comunidade global, aberta a todas as
pessoas e que respeita opiniões diversas,
premissa para o desenvolvimento da ECG.
Pessoas de todo o mundo usam o
SlideShare para alcançar um público amplo
com o compartilhamento de insights e
conhecimento. Todos temos experiência e
insights únicos para compartilhar, sendo
possível promover a aprendizagem com
pares e, assim, a descentralização do
ensino.
Tais conteúdos primam por estimular o
raciocínio e o pensamento crítico dos
estudantes, associando o potencial da
informática
às
novas
abordagens
pedagógicas. O objetivo da Rede é
melhorar a aprendizagem das disciplinas
da educação básica e a formação cidadã.
As possibilidades de testar diferentes
caminhos
fazem
das
simulações
instrumentos para despertar novas ideias,
para relacionar conceitos, despertar a
curiosidade e para resolver problemas.

Edukatu: é uma rede de aprendizagem que visa
incentivar a troca de conhecimentos e práticas sobre
consumo consciente entre professores e alunos do
Ensino Fundamental de escolas em todo o Brasil.
Possui vídeos, reportagens, jogos e outros materiais
de pesquisa. Na modalidade Circuito, é possível
montar uma equipe, cumprir os desafios de cada etapa
e compartilhar os resultados. Na ferramente Rede, é
possível trocar ideias com alunos e professores de
todo o Brasil. O Edukatu foi desenvolvido e é
promovido pelo Instituto Akatu, uma organização não
governamental sem fins lucrativos com sede em São
Paulo.

A experiência com os circuitos de
aprendizagem visa: 1. a solucionar desafios
de pesquisa e estudo; 2. a comentar e
debater com outros internautas; 3. a
compartilhar suas produções e/ou criações
sobre o tema; e 4. a promover ações
práticas de intervenção nas comunidades
escolares envolvidas. Nessa rede, cada
participante se tornará um disseminador do
que aprendeu, ampliando de forma
colaborativa o alcance dos debates e
intervindo diretamente no dia a dia e nas
práticas.

Zeemaps: trata-se de uma tecnologia para criar
mapas. Fazer mapas é uma arte antiga e ciência,
dependente de matemática complexa, cartografia e
levantamento. Nos primeiros dias, cartógrafos
especializados faziam à mão mapas, com base em
cálculos e dados disponíveis através de enorme
trabalho duro e trabalho. Com a tecnologia moderna,
qualquer pessoa, com apenas uma compreensão
básica de computadores, pode fazer e usar mapas
personalizados, adicionando ao mundo dos mapas.

O ZeeMaps tem por objetivo fornecer os
mecanismos mais simples para criar seus
próprios mapas personalizados com
esforço mínimo. É possível utilizar os
mapas criados para conhecer diferentes
realidades e compartilhar conhecimentos
de sua região com estudantes de outras
cidades ou países. Assim, pode-se
conhecer diferentes realidade e partilhar de
problemáticas e soluções pensadas a partir
do “local” para o “global”.

SlideShare: É um site global compartilhamento de
informações. No SlideShare é possível visualizar e
carregar:
1. apresentações;
2. infográficos;
3. documentos;

4. vídeos.
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Recurso educacional aberto
MOOCs (Cursos Online Abertos e Massivos/Massive
Open Online Course), são cursos de acesso gratuito,
com o objetivo principal de proporcionar conhecimento
de nível universitário para atrair milhares de alunos em
cursos virtuais de todo o mundo.

Contribuições para a ECG
Os MOOCs, aliados a ECG, podem
oportunizar o acesso a conteúdo de
grandes universidades, democratizando o
acesso
e
compartilhamento
de
conhecimento
entre
estudantes
de
diferentes
realidades
e
situações
ecnomico-sociais.

Fonte: As autoras (2017).

Das análises realizadas, ressaltamos, por exemplo, que ao utilizar os
diários virtuais, é importante que os docentes busquem a aproximação com os
estudantes, para que os mesmos se sintam à vontade para escrever e
expressar-se sobre suas angústias, dificuldades, opiniões e desenvolvimento
ao

longo

de

sua

trajetória.

Valorizando,

desta

forma,

a

individualidade/pessoalidade dos participantes com o intuito de qualificar e
enriquecer o trabalho ao longo do desenvolvimento das atividades. Sendo essa
uma possibilidade para trabalhar os princípios da educação para a cidadania
global na prática de sala de aula.
As tecnologias digitais citadas na Tabela 2 podem ser usadas em sala de
aula, se houver recursos, tornando a prática mais dinâmica e inovadora. Além
disso, como essas ferramentas são totalmente acessíveis em outros aparelhos
digitais além do computador (tablets, smartphones, notebooks), o aluno
desenvolve autonomia para utilizar essas plataformas em qualquer lugar que
esteja e em qualquer momento. Dessa forma, as tecnologias digitais fomentam
a educação para a cidadania global não só dentro da sala de aula, mas para
além dos muros da escola.
Além disso, essas tecnologias exercitam no aluno a capacidade de
selecionar informações, comparar pontos de vista, opinar criticamente sobre
determinado assunto e interferir de forma crítica em situações cotidianas locais
e globais, colocando-o no caminho para o exercício da cidadania global.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com este estudo foi possível perceber que a educação é um direito
social garantido pela constituição. É por meio dela que o indivíduo poderá
reconhecer-se como sujeito de uma determinada sociedade. É também através
da educação que o sujeito se torna um cidadão global, na medida em que
aprende a olhar para o outro com respeito, solidariedade e diálogo.
Neste sentido, acreditamos que é imprescindível que o indivíduo tenha
oportunidade

de

ser/estar

inserido

em

um

processo

formativo

coerente/contextualizado que propicie o compartilhamento de informações, a
exploração de novas possibilidades, a construção de conhecimentos, o
desenvolvimento da autonomia e da criticidade, para que tenha condições de
desenvolver-se

integralmente,

isto

é,

cognitivamente,

socialmente,

culturalmente, afetivamente ao longo do tempo, ou seja, ser efetivamente um
cidadão global.

Portanto, consideramos necessário que os docentes

encontrem formas de integrar as tecnologias aos procedimentos metodológicos
adequados, buscando desenvolver experiências pedagógicas significativas que
fomentem a educação para a cidadania global. Neste sentido, em trabalho
futuro, será analisada, na visão de professores, as potencialidades das
tecnologias digitais para o desenvolvimento da ECG na prática educativa.
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RESUMO
Busca-se a partir de um ensaio teórico descrever como ocorre o processo de identificação de
sujeitos com Altas Habilidades/Superdotação no contexto escolar através de um relato de
experiência do grupo de pesquisa Intelectus. A metodologia está alicerçada na pesquisa
bibliográfica, por meio de autores que problematizem essa a temática e pelo relato de
experiência. Como pressupostos teóricos deste artigo, encontram-se as ideias dos seguintes
teóricos, dentre outros: Gardner (2000), Negrini (2018), Renzuli (2014), Ropoli (2010), Vieira
(2014), entre outros. Visto que os alunos identificados com AH/SD ainda encontram-se
excluídos nas escolas regulares, exclusão essa traduzidas pela falta de esclarecimentos sobre
suas características e particularidades e pelo reconhecimento da importância de um
atendimento especializado em sua área de interesse por meio de ações efetivas no contexto
escolar. Neste cenário, defendemos que a escola deve proporcionar um espaço democrático,
competente e acolhedor, onde a gestão escolar em sua totalidade seja capaz de viabilizar
condições inclusivas para seus alunos, tendo em vista a diversidade da sociedade atual. Para
tanto, cabe ressaltar que muitos estudos e discussões vêm sendo realizados acerca da forma
de identificação destes alunos com AH/SD, públicos alvo da Educação Especial, nas escolas
regulares. Sendo assunto, discutido por pesquisadores, alvo de debates no cenário
educacional e político. Os resultados deste estudo mostraram que a inclusão educacional dos
alunos com AH/SD requer que escola se reestruture, criando condições educacionais para que
todos os alunos aprendam; além de destacar que trabalhar com alunos com AH/SD incluídos
na escola requer saberes que vão sendo construídos na prática de cada professor e com
respaldo nos subsídios teóricos para entender melhor as características dos indivíduos com
AH/SD e integra-los com seus colegas, professores e comunidade escolar, eliminando
barreiras que impeçam esses sujeitos ao conhecimento e relações de pré-conceitos.
Palavras-chave: Educação Especial. Inclusão. Altas Habilidades/ Superdotação. Processo de
Identificação.

INTRODUÇÃO
1

Apresentadora do trabalho. Acadêmica do Curso de Licenciatura em Educação
Especial/UFSM. E-mail: <laaizaferraz@hotmail.com>
2
Acadêmica
do
Curso
de
Licenciatura
em
Pedagogia/UFSM.
E-mail:
alinedalbem84@hotmail.com
3
Orientadora. Doutora em Educação. Professora Adjunta do Departamento de Educação
Especial- EDE do Centro de Educação – UFSM. E-mail: <najoivi@gmail.com>
4
Acadêmica do Curso de Licenciatura em Educação Especial/UFSM. E-mail:
<pri.manzoni@gmail.com>

A escola

deve

ser

entendida

como

um

movimento

inovador,

fundamentada na concepção dos direitos humanos que tem como meta
principal a valorização das diferenças. Cabe ressaltar que, do ponto de vista
constitucional, a escola é um direito e dever de todos, como também é um
ambiente de aprendizagem e um espaço de socialização. Para Carvalho
(2008), tornamos nossas escolas espaços de formação e de exercício de
cidadania. É missão da escola formar cidadãos independentes e críticos, tendo
então a ideia de uma nova transmissão de diferença para a família e para a
sociedade.
Cabe destacar que os alunos com Altas Habilidades/Superdotação
(AH/SD) são público-alvo da Educação Especial e, apesar de estarem
matriculados no sistema comum de ensino, encontram-se “imersos na
heterogeneidade de indivíduos que compõem os espaços escolares do ensino
regular, mas não [são] tão facilmente identificados, como a maioria dos alunos
que fazem parte desta modalidade de ensino” (LIMA; LUSTOSA, s/d). Nesse
sentido, esse estudante passa invisível em sua escolarização e parece que só
é percebido quando apresenta alguma dificuldade ou problema. No entanto,
apesar de seu potencial destacado, o aluno com AH/SD também necessita de
atendimento como forma de estimular essas habilidades. Esse atendimento
consiste no processo de identificação de suas habilidades, de seus estilos de
aprender e dos domínios mais destacados de suas inteligências. Com base
nesse mapeamento, o enriquecimento curricular deverá ser proposto ocorrendo
de forma intracurricular ou extracurricular, tanto nos espaços da sala de aula
quanto na sala de recursos.
Esse

atendimento

nas

escolas

é

discutido

semanalmente

na

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), por meio do Grupo de Estudos e
Pesquisa Intelectus. Textos teóricos são discutidos e também são relatadas
experiências vivenciadas na prática com esse atendimento. O grupo conta com
quatro acadêmicas do Curso de Educação Especial, três acadêmicas da
Pedagogia da UFSM, duas professoras da educação especial e uma

professora do ensino superior desta Instituição, vinculada ao Departamento de
Educação Especial. Atualmente, dois projetos estão em andamento: um de
pesquisa que envolve a identificação e o atendimento aos acadêmicos com
indicadores de AH/SD nos cursos da UFSM, campus central; e outro de
extensão, dirigido a vivenciar o enriquecimento curricular por meio do ensino
colaborativo em duas escolas públicas da cidade de Santa Maria.
A identificação e o atendimento das AH/SD não deve somente depender
de práticas para o desenvolvimento cognitivo. Faz-se necessário que a escola
proporcione práticas de inclusão mais amplas possibilitando o desempenho
desse aluno em diferentes esferas do desenvolvimento. Diante disso, o objetivo
geral desse artigo é descrever por meio de um ensaio teórico como deve
ocorrer o processo de identificação e o atendimento dos estudantes com Altas
Habilidades/Superdotação para promover sua inclusão no contexto escola. Tal
estudo se dá por meio da revisão bibliográfica e do relato das experiências do
grupo de estudos e pesquisa Intelectus. Assim, iniciamos a problematização
mostrando como entendemos a inclusão educacional, enfocada nesses alunos.
Logo após, definimos quem são os alunos com AH/SD, como deve ocorrer à
identificação e o atendimento educacional especializado nas escolas. Por fim,
manifesta-se as conclusões chegadas com os procedimentos adotados.

INCLUSÃO ESCOLAR

Segundo a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva (BRASIL 2008), temos como principal objetivo a
valorização dos direitos humanos, cabendo à escola ter um olhar diferenciado
para cada aluno, promovendo o ensino e aprendizado de forma heterogênica,
rompendo com o conservadorismo das salas de aula e questionando os
processos de normalização das ações dos sujeitos.
De acordo com Lima e Lustosa (s/d), a inclusão educacional de alunos
da educação especial “significa trabalhar com a diversidade, oportunizar a
convivência com outros indivíduos da mesma faixa etária, mas, principalmente,

evitar a exclusão e a segregação a que foram submetidos durante tanto
tempo”. A escola inclusiva, portanto, deve ser concebida como um espaço de
todos, onde os alunos desenvolvem seus conhecimentos dentro de suas
potencialidades e limitações, podem construir sua identidade como cidadãos e
se sentir acolhidos no sistema de escolar.
Para Ropoli (2010, p.9), “a escola comum se torna inclusiva quando
reconhece as diferenças dos alunos diante do processo educativo e busca a
participação e o progresso de todos, adotando novas práticas pedagógicas”.
Sendo assim, a escola deve romper qualquer barreira que impeça o aluno ao
conhecimento, buscando a singularidade do ensino e promovendo a interação
destes sujeitos junto ao corpo escolar.
Nessa perspectiva, os alunos com AH/SD deverão ter um currículo
adaptado a partir de suas potencialidades e área de interesse de forma que
interajam com seus colegas e professores. Esse processo de inclusão acaba
muitas vezes sendo falho, pois esses estudantes podem sentir-se insolados do
grupo. São pensamentos de senso comum que, por terem uma capacidade
intelectual a cima da média, terão sucesso em todas as atividades. Sendo
assim, espera-se que se desenvolvam por sua própria conta e não têm suas
necessidades educacionais satisfeitas. Porém, esses pensamentos estão
vinculados aos mitos/crenças errôneas que dificultam o reconhecimento de
seus potenciais e a proposição de atendimento desses alunos na escola
Negrini e Freitas (2008), afirmam que os estudantes com AH/SD estão
presentes em grande número nas escolas e que muitas vezes passam
despercebidos pelo olhar do professor e dos familiares.

Portanto, o processo

de identificação destes sujeitos é de grande importância para saber quem são
e onde estão esses alunos. A gestão da escola juntamente com o corpo
docente necessita utilizar estratégias de ensino voltadas para esses alunos
que, por serem público alvo da educação especial também devem receber o
Atendimento

Educacional

Especializado

Multifuncionais.
Mas quem são esses sujeitos?

junto

à

Sala

de

Recursos

O QUE SÃO AS ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO (AH/SD)
A próprio nome Altas Habilidades/Superdotação nos remete a um sujeito
com capacidades intelectuais acima da média, ou seja, aquele que se destaca
por ser mais inteligente que a média de seu grupo social. Segundo Delpretto e
Zardo (2012), os alunos que apresenta essas características são aqueles que
apresentam um potencial elevado seja intelectual ou acadêmica e também uma
elevada criatividade e realização de tarefas em áreas de seu interesse. Sendo
assim, os estudantes AH/SD se diferenciam dos demais alunos em suas
atitudes, interesses, necessidades individuais e habilidades. Segundo a Política
Nacional da Educação Inclusiva (2008), as pessoas com AH/SD são definidas
como aquelas que:
[...] demostram potencial elevado em qualquer das seguintes áreas,
isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança,
psicomotricidade e artes, além de apresentar grande criatividade,
envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de
seu interesse.

Concordamos com Mettrau e Almeida (1994), quando alegam
dificuldades na escolha de uma definição de quem é o estudante com AH/SD,
pois existem diferentes concepções sobre este sujeito, e, além disso, tais
singularidades resultam em, também, em abrangências diferenciadas. Assim
sendo, não existe um perfil único, nem uma definição única. Ao mesmo
tempo, sua conceituação não deve remeter, segundo Mettrau e Almeida
(1994, p. 7), "apenas para as capacidades e desempenhos no campo escolar,
mas inclui as expressões artísticas, literárias, corporais, dentre outras".
Renzulli (1986) salienta que, independente da definição que se adote, é
importante que haja uma estreita ligação entre esta e os procedimentos de
identificação, assim como com os programas de atendimento propostos a
esses sujeitos, pois. "uma definição de superdotação é uma declaração formal
e explícita que eventualmente poderá tornar-se parte de políticas ou

orientações oficiais" (RENZULLI, 1986, p.3). Assim, nesse trabalho adotamos
a definição de Joseph Renzulli que acrescenta que as AH/SD consiste em:
[...] comportamentos que refletem uma interação entre três
grupamentos básicos dos traços humanos- sendo esses
grupamentos: habilidades gerais e/ou específicas acima da média,
elevados níveis de comprometimento com a tarefa e elevados níveis
de criatividade. As crianças superdotadas e talentosas são aquelas
que possuem ou são capazes de desenvolver este conjunto de traços
e que os aplicam em qualquer área potencialmente valiosa do
desempenho humano (RENZULLI, 1986, p.11-12).

Renzulli (1986) faz uma declaração formal de que não há garantias de
que uma concepção ou definição de AH/SD seja uma rotulação definitiva
desse sujeito, pois são muitos os fatores que intervém para que suas
características se manifestem. Com a intenção de tornar mais flexível os
procedimentos de sua identificação e incluindo outras características que os
métodos tradicionais de avaliação não contemplavam, Renzulli (1986, 2004,
2014a) propôs a concepção AH/SD, a partir do conceito dos Três Anéis da
Superdotação, representado graficamente por meio de um Diagrama de Venn
encontrado na Figura 1, que evidencia a flexibilidade com que o autor
caracteriza seus conceitos.
Figura 1 – O que faz a superdotação, segundo Joseph Renzulli5

Criativi

Habilida
de acima da

dade

Média

Comprometi
mento com a Tarefa

5

RENZULLI, J. A Practical System for Identifying Gifted and Talented Students.

Disponível

on-line

em:<

http://www.gifted.uconn.edu/sem/semart04.html.>

:16/09/2006. Permitida a reprodução pelo autor.

Acesso

em

O primeiro anel do modelo, a habilidade acima da média, pode ser
partilhada em duas habilidades: habilidade geral, que é aquela que consiste na
capacidade de processar informações, integrar experiências que resultam em
respostas apropriadas em situações novas e a capacidade de se envolver em
pensamento abstrato. Já a habilidade específica corresponde na capacidade
de adquirir conhecimento para executar uma ou mais atividades de um tipo
especializado dentro de uma gama restrita.
A criatividade é o segundo anel, utilizado como atributo da pessoa
talentosa, e criativa para planejar e realizar projetos originais, sendo alunos
curiosos, com sensibilidade e abertos a novas experiências.
O comprometimento com a tarefa localiza-se no terceiro anel do modelo
e está ligado à motivação / energia que o aluno superdotado apresenta ao
realizar determinada tarefa em sua área de interesse, realizando um
aprofundamento

sobre

o

assunto,

aumentando

seu

conhecimento,

empenhando-se com muita convicção para concluir o trabalho que se propôs a
executar.
Os três anéis não precisam estar presentes ao mesmo tempo e no
mesmo tamanho e grau, mas necessitam que interajam entre si em alguma
intensidade para que possam gerar como resultado um alto nível de
produtividade nas atividades desempenhadas por estes indivíduos.
Inicialmente, o gráfico dos três anéis incluía somente os fatores
intrínsecos ao sujeito, ocasionando críticas, por não apresentar uma visão
contextualizada das AH/SD. Por este motivo, Renzulli fez uma modificação no
modelo original, inserindo uma rede, representada pelo quadriculado no
gráfico, para ressaltar a importância dos aspectos sociais que servem de
suporte na manifestação plena das três características. A família tem papel
destacado nesta função, uma vez que, em nossa experiência, geralmente,
são os pais que identificam os comportamentos de AH/SD em seus filhos e
buscam alternativas para ajudar em seu desenvolvimento. Além desta

característica, Moreno, Costa e Gálvez (1997) ressaltam, como papéis
importantes dos pais, na identificação e na estimulação do potencial de seus
filhos: o fato de eles serem os mentores mais significativos do seu
desenvolvimento,

constituindo-se

nos

pilares

básicos

das

primeiras

aprendizagens. Um outro papel destacado pelos autores na função dos pais é
o suporte afetivo significativo. Tal suporte permite à criança a autonomia que
favorece a exploração e experimentação do mundo externo. Por último, é
destacado fato de serem fonte de motivação importante para seus filhos,
proporcionando meios e recursos fundamentais, através da criação de um
ambiente

rico

em

experiências

que

facilitam

e

potencializam

o

desenvolvimento das capacidades e talentos dos mesmos. Os colegas e a
escola também têm papéis importantes na identificação e desenvolvimento
destes potenciais. Os colegas oferecem informações que podem passar
despercebidas, ou que têm pouca importância para o adulto. O professor
oferece dados de uma vivência mais formal e acadêmica do aluno na sala de
aula, pois estando em contato com muitos e diferentes alunos, pode ter um
conhecimento exaustivo das características e potencialidades de cada
criança, e indicar quais são as que se destacam, neste grupo.
Podemos concluir essas problematizações, destacando que os alunos
com AH/SD possuem algumas características que podem ser prédeterminadas, não sendo algo exato, mas que pode ser modificado pelo meio
e pela cultura em que está inserido. Pecamos muitas vezes por achar que
eles terão sucesso em todo o processo educativo e social, assim criam-se
mitos em relação a esses alunos, já debatidos por Pérez (2003), Winner
(1998), dentre outros autores.
Apresentado o conceito que iremos trabalhar, como atender a esses
estudantes na escola?
O ATENDIMENTO ÀS ALTAS HABILIDADES/ SUPERDOTAÇÃO NAS
ESCOLAS

Como já foi referido anteriormente, a escola é um direito e dever de
todos, como também é um ambiente de aprendizagem. É um espaço de
socialização, ou seja, a escola tem como objetivo principal receber todas as
crianças, independentes de suas condições físicas, linguísticas, sociais,
emocionais, entre outras. Para a inclusão educacional dos alunos com AH/SD a
escola necessita realizar dois movimentos: a identificação de quem são esses
estudantes; e a oferta do atendimento propriamente dito.
O

processo

de

identificação

busca

perceber

um

conjunto

de

características que promovem a identidade dos sujeitos com AH/SD,
considerando os comportamentos com indicadores nas diferentes áreas de
inteligência. Deve ser utilizado um conjunto de procedimentos que possibilitem
uma visão integral do sujeito (VIEIRA, 2005).
Além do Modelo dos Três Anéis de Renzulli (2004, 2014), para identificar
os sujeitos com AH/SD, existem outros métodos que podemos utilizar para
ajudar nesse processo, tais como: a observação dos comportamentos,
atividades que promovam a ação dos sujeitos, a entrevista com a família e com
o professor, os questionários padronizados, dentre outros. Para Kwiecinski
(2012), para a identificação do aluno com AH/SD deve-se utilizar outros
métodos que englobem vários instrumentos e diferentes fontes de informação
para que assim possa-se privilegiar uma visão sistêmica e global do indivíduo,
levando-se em conta os fatores ambientais e as interações entre eles como
parte ativa desse processo de identificação.
Para tanto, é possível verificar que as características de AH/SD, muitas
vezes no ambiente escolar não são reconhecidos, seja, pela sua inteligência ou
pelas características de aprendizagem que apresentam. Sendo que, muitas
vezes, nesse ambiente escolar, os alunos são rotulados pelos professores e
colegas como alunos “NERDs”, “CDFs” ou “puxa-saco” do professor, entre
outras brincadeiras e apelidos maldosos com o intuito de ferir, humilhar e
intimidar o outro. Para Vieira (2015, p.315) “não se considera que o indivíduo
apresente altas habilidades/superdotação somente pela soma de uma série de
comportamentos, mas, sim, pela forma sistêmica como tais comportamentos

interagem entre si e com o ambiente “.
Portanto, é importante destacar, também, que no processo de
identificação dos sujeitos caracterizados com AH/SD, tem-se a concepção das
inteligências múltiplas. Já que para Gardner (2000, p.47) as inteligências são
“[...] um potencial biopsicológico para processar informações que pode ser
ativado num cenário cultural para solucionar problemas ou criar produtos que
sejam valorizados numa cultura’’. Sendo assim, o autor definiu a existência de
diferentes expressões das inteligências, em que ela deixa de ser uma
concepção única, mas, sim, um conjunto de vários elementos e vivencias
culturais. Gardner (2000) caracterizou oito formas de inteligência que são:
Linguística, Lógico Matemática, Espacial, Corporal Cenestésica, Naturalista,
Musical, Intrapessoal e Interpessoal.
Feita a identificação das AH/SD desse estudante, cabe propor seu
atendimento educacional. Renzulli (2014b) propõe o Modelo de Enriquecimento
para toda escola, baseado no Modelo Triádico de Enriquecimento. No que
consiste esses modelos? Primeiro, cabe destacar que esse atendimento pode
ser feito tanto na sala de aula (enriquecimento intracurricular) quanto na sala
de recursos (extracurricular) e se caracteriza por propor o aprofundamento e a
descoberta de temas que não estão contemplados no currículo normal da
escola. Nesse sentido, os alunos poderão trabalhar em assuntos de seu
interesse, vinculados ou não ao currículo escolar. Vieira e Baptista (2006) e
Deuner e Vieira (2012) destacam alguns pontos para a inclusão educacional
dos alunos com AH/SD: o primeiro deles é a atitude favorável da escola para
diversificar e flexibilizar o processo de ensino e aprendizagem e que deve estar
traduzida no Projeto Pedagógico da escola. O segundo ponto já foi falado
anteriormente e diz respeito à identificação das necessidades educacionais do
aluno com AH/SD e o consequente plano de atendimento. O terceiro aspecto é
a organização do atendimento conjunto entre professores(as) regentes e
professor(a) da educação especial. Em uma proposta de ensino colaborativo os
professores(as) envolvidos(as) no processo compartilham um trabalho
educativo, sem hierarquia, no qual todas as responsabilidades sobre o ensino e

a aprendizagem dos alunos pertencem à equipe. Portanto, trata-se de um
processo adaptativo e que requer tempo e aprendizado constante. Para tal é de
suma importância que a gestão da escola esteja ciente dessas ações e
disponibilize oportunidades para o desenvolvimento desse trabalho conjunto.
Os objetivos principais dessa ação conjunta são: analisar o que, como e
quando o estudante deve aprender; definir como e quando o aluno deve ser
avaliado; e quais as formas mais eficientes de organizar o currículo como vistas
à sua aprendizagem. Nessa perspectiva, alguns procedimentos contribuem
para a inclusão do aluno na sala de aula, resgatando o prazer em buscar o
conhecimento na escola. Alguns deles são: o enriquecimento/aprofundamento
de temas na área do interesse do aluno, a compactação curricular, o trabalho
por projetos, monitorias, centros de interesse dentro da sala de aula, dentre
outros.
Para finalizar essa seção, é importante destacar dois pontos: as
atividades propostas para o aluno não devem ser pensadas como forma de
“ocupar” seu tempo na escola, e sim como forma de aprofundar seus
conhecimentos. O segundo ponto é que todas as atividades propostas ao aluno
com AH/SD podem e devem ser extensiva a todos os alunos da escola, os
quais irão aproveitar essas experiências de acordo com seus níveis de
conhecimentos, ritmos e estilos de aprendizagem.

CONCLUSÃO

Segundo a literatura e nossos estudos semanais no grupo de Estudos e
Pesquisa Intelectos, analisamos como é o processo de identificação e o
atendimento dos alunos com AH/SD, entendendo suas características e como
elas são apresentadas no sistema de ensino regular, desmitificando alguns
mitos em relação ao atendimento educacional especializado, procurando dar
maior visibilidade a esses indivíduos e buscando uma reflexão acerca de suas
necessidades educacionais.
Destacamos que nos últimos anos há um crescente interesse quanto ao

atendimento para os alunos com AH/SD, porém é possível observar que se
trata de uma área altamente polêmica, vinculada a conceitos que não são
unívocos e que, portanto, geram muitas controvérsias e preconceitos. Tal
situação repercute nas dificuldades da implementação de um atendimento
educacional especializado, adequado às necessidades do aluno com altas
AH/SD, apesar do interesse e avanços nos estudos e pesquisas percebidos na
área.
Incluir é ofertar igualdade de oportunidades de aprendizagem a todos os
alunos respeitando suas singularidades. Nesse sentido nosso estudante está
matriculado sem maiores dificuldades nas escolas de educação básica ou no
ensino superior. Temos percebido que a dificuldade maior é a de concluir esses
estudos, pois um ensino que prioriza a memorização, a cópia de conteúdos e a
repulsa a ideias inovadoras acaba por desmotivar o aluno na continuidade de
seus estudos formais.
Para que a inclusão educacional dos alunos com AH/SD se concretize é
necessário que a escola em frente o desafio de se reestruturar, criando
condições educacionais para que todos os alunos aprendam, pois como
referem Schaffner e Buswell (1999) boas escolas devem ser boas para todos
os estudantes. Ressaltamos que a inclusão escolar não é uma tarefa fácil, pois
engloba muitas características restritas de um indivíduo ou grupo. Sendo
assim, devemos ter um olhar mais sensível para nossos alunos, elaborando
estratégias de ensino que proporcionem maior aprendizado segundo suas
potencialidades e atendendo suas necessidades específicas. Quando os
alunos com altas habilidades têm suas necessidades atendidas e extensivas a
todos, como já salientamos anteriormente, são grandes as possibilidades de
sucesso escolar aos seus colegas, pois no trabalho colaborativo e na
aprendizagem com outros alunos há possibilidades grande compartilhamento
dos saberes, valorizando o que cada um pode doar para o outro. Nesse
processo, cabe ao professor coordenar essas atividades estimulando a
inclusão de todos e respeitando suas singularidades.
Portanto, trabalhar com alunos com AH/SD incluídos na escola requer

saberes que vão sendo construídos na prática de cada professor e com
respaldo nos subsídios teóricos para entender melhor as características dos
indivíduos com AH/SD e integra-los com seus colegas, professores e
comunidade escolar, eliminando barreiras que impeçam esses sujeitos ao
conhecimento e relações de pré-conceitos.
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INCLUSÃO E EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: PERSPECTIVAS E ENTRAVES
DOS DOCUMENTOS NORMATIZADORES
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Eixo 6 – Educação e Inclusão
RESUMO
O presente trabalho caracteriza-se por uma pesquisa bibliográfica que objetivou verificar as
legislações que norteiam e balizam a inclusão de pessoas com deficiência na Educação
Superior na modalidade à distância. Classifica-se como qualitativo cuja principal característica
é a análise do comportamento humano e a sua capacidade de observação e de interação do
investigador com os atores sociais envolvidos, visando o aprofundamento e a compreensão do
objeto em estudo. Objetivou-se retomar e organizar as possibilidades legais relacionadas a
inclusão de pessoas com deficiência na UAB\UFSM. A pesquisa foi realizada considerando a
realidade da Universidade Federal de Santa Maria, que desde o vestibular de 2008 possui a
reserva de 5% de suas vagas para pessoas com deficiência, amparada na Resolução 0011/073
que atualmente destina-se aos processos seletivos referentes a graduação, nível médio e
cursos técnicos, em cursos da modalidade de Educação à Distância-EAD e Presencial. A
leitura vertical dos documentos apresentados possibilita compreender a importância da
expansão e interiorização da aprendizagem, as quais caracterizam-se como estratégias para o
alcance de metas nacionais e internacionais. Este movimento tem gerado novas possibilidades
e realidades, sendo a inclusão na educação a distância um reflexo destes movimentos de
expansão nas vagas. No entanto a grande quantidade de documentos acaba burocratizando o
processo de acesso e atualização dos gestores e usuários da modalidade, o que pode
caracterizar-se como uma barreira para a promoção da inclusão de pessoas com deficiência na
educação superior.
Palavras-chave: Inclusão. Políticas Públicas. Educação a Distância. Pessoa com Deficiência.
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INTRODUÇÃO
O cenário educacional, que não é isolado das demais situações do
cotidiano, também vem se apropriando destas mudanças, buscando adequarse às novas regras globais, do mesmo modo como visa preparar os sujeitos
para que possam interagir com estas novas possibilidades. O entrelaçamento
das questões econômicas, sociais e históricas permite verificar o quanto a
Educação a Distância, embora seja uma realidade recente representa uma
parcela significativa das vagas ofertadas na educação superior.
Para contextualizar, utilizamos como exemplo, a Universidade Federal
de Santa Maria (UFSM), que por sua vez, desde o vestibular de 2008 possui a
reserva de 5% de suas vagas para pessoas com deficiência, amparada na
Resolução 0011/074, destinando-se aos processos seletivos referentes a
graduação, nível médio e cursos técnicos, em cursos da modalidade de
Educação à Distância-EAD e Presencial.
Em busca de uma educação pública de qualidade social e democrática,
cujas reivindicações atravessaram décadas, por interesse de diversos
segmentos da sociedade a Constituição Federal de 1988 vem contemplar essa
luta com a aprovação do princípio de gestão democrática na educação. Oliveira
et. al (2017, p.1) apresentam que
A Constituição Federal/88 estabeleceu princípios para a educação
brasileira, dentre eles: obrigatoriedade, gratuidade, liberdade,
igualdade e gestão democrática, sendo esses regulamentados
através de leis complementares.

O ingresso na educação superior é o desejo de muitas pessoas visto
que, cursar e obter formação em nível superior significa atingir o nível máximo
de conhecimento. De maneira geral o acesso está garantido legalmente,
entretanto, o processo formativo das pessoas com deficiência requerem, por
vezes, ações mais específicas de permanência, não ocorrendo de maneira
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em:

diferente na educação à distância. Dessa forma, o presente trabalho
caracteriza-se por uma pesquisa bibliográfica que objetivou verificar as
legislações que norteiam e balizam a inclusão de pessoas com deficiência na
educação superior, modalidade à distância.
O embasamento teórico do trabalho estará articulado as leis e com
autores como Barreto (2008), Belloni (1999), Beyer (2010), Garcia (2008),
Lavarda (2014), Manzini (2007), Nunes e Sobrinho (2008), Santos (2010), e
Sassaki (2010) Oliveira et. al (2017). Com base neste autores buscou-se
retomar e organizar as possibilidades legais relacionadas a inclusão de
pessoas com deficiência na UAB/UFSM.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Aos profissionais da educação torna-se fundamental a retomada de
todas os documentos oficiais que normatizam a implementação de ações de
gestão nos espaços escolares. Na prática das instituições em muitos
momentos, são necessárias investigativas sobre marcos internacionais. Como
forma de exemplificar esta afirmação apresenta-se o artigo 24 da Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência - Protocolo Facultativo à
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência o qual prevê ações
específicas para a Educação desse público. De acordo com o documento, a
pessoa com deficiência possui acesso ao sistema educacional em todos os
níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida. Possuindo os
seguintes objetivos:
a. O pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso
de dignidade e auto-estima, além do fortalecimento do respeito pelos
direitos humanos, pelas liberdades fundamentais e pela diversidade
humana;
b. O máximo desenvolvimento possível da personalidade, dos
talentos e da criatividade das pessoas com deficiência, assim como
de suas habilidades físicas e intelectuais;
c. A participação efetiva das pessoas com deficiência em uma
sociedade livre. (ONU, 2007, p. 28)

Informações que são de grande relevância para compreender-se a
influência destes documentos com os propostos em esfera nacional.

Com

estas proposições surgem diferentes possibilidades, os desafios e as interfaces
da inclusão da pessoa com deficiência também é uma realidade (Barreto,
2008). Sassaki (2010), quando apresenta que a inclusão social é um processo
que contribui para a construção de um novo tipo de sociedade traz questões
relacionadas ao acesso a espaços anteriormente segregativos até uma
mudança na mentalidade das pessoas em relação à deficiência. No mesmo
sentido a Educação Especial no atual cenário educacional, vem passando por
mudanças e visível ampliação, que redundam em novas políticas. Garcia
(2013, p. 101) nos apresenta
a política de educação especial no Brasil na última década ganhou
contornos que merecem ser analisados por conta de suas mudanças
conceituais e estruturais. Parte de tal movimento está relacionada à
adoção de uma perspectiva inclusiva para a educação nacional, que
ganhou definições particulares quando voltada aos sujeitos que
constituem o público-alvo das políticas de educação especial.

A educação a distância, mais especificamente a UAB/UFSM tem
direcionado ações de acesso de pessoas com deficiência a educação superior.
Partindo-se da apresentação modesta que recebe na LDB nº 9394/96, serão
utilizados como suporte teórico e legal no decorrer deste estudo os PNEs 20012010; 2014-2024 que nos proporcionam mais orientações sobre a EAD.
Legislação que oferecem subsídios e orientam sobre a EAD no atual
cenário educacional.

Diferentes leis, decretos e portarias orientam as práticas da EAD. Embora
os decretos e portarias não possuam força de lei, auxiliam as instituições a
formular as suas estruturas, orientando os espaços de ensino (SANTOS, 2010).
Neste sentido a EAD vem firmando-se como uma alternativa para aqueles
que buscam formação em nível superior. A constituição de 1988 e a atual Lei

de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, podem ser utilizadas para
fundamentar juridicamente

a

implementação

da

EAD. Neste

sentido,

verificamos que esta modalidade possui os mesmos respaldos legais que a
modalidade presencial.
Outros documentos legais como o Decreto N.º 5.773 de 09 de maio de
2006 também pode ser citado, o qual dispõe sobre a educação superior e
cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino.
Nos orientam sobre as estruturas que a modalidade a distância deve seguir.
Nessa mesma linha temos o Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007,
que trata de alterações dos Decretos nos 5.622, de 19 de dezembro de 2005 e
janeiro de 2007 e nº 2 (revogada), de 10 de janeiro de 2007, nº 40, de 13 de
dezembro de 2007 nº 10, de 02 julho de 2009, tratam de questões relacionadas
a educação superior presencial, bimodal e a distância.
Atualmente, no cenário educacional encontram-se diferentes modalidades
que oferecem cursos em diferentes níveis de ensino, seja na modalidade
presencial ou a distância, de acordo com os dados do E-MEC5 a educação
superior pode ser ministrado nas modalidades presencial e a distância, sendo a
modalidade presencial caracterizada pela exigência de pelo menos, 75% das
aulas presenciais, e em todas as avaliações realizadas. A modalidade a
distância caracteriza-se pela relação professor-aluno não ser presencial. Deste
modo o MEC orienta que o processo de ensino ocorra com a utilização de
meios que possibilitem acesso ao conteúdo com material impresso, televisão,
internet etc.
As propostas para ambas as modalidades divergem na metodologia
utilizada e não no acesso ao currículo. Garcia (2008) aborda em suas reflexões
que os movimentos políticos e educacionais partem da esfera global para a
local e têm desafiado educadores, sociedade e as instituições que ainda
carecem de acesso a materiais mais concretos para a inclusão no ensino
superior. Menezes (2006) relata que a inclusão representa a luta de uma

5

E-MEC: Disponível em: <http://emec.mec.gov.br>. Acesso em 22 de março de 2017

parcela significativa da população mundial, como confirma Beyer (2010, p.12)
sobre a história do acesso à educação
Demonstra que nunca houve uma escola, de fato, para todos. Escola
e educação formal sempre foram um privilégio para poucos, um
privilégio dos poderosos. Na antiguidade, apenas os ricos podiam
usufruir de uma educação escolar. Na Idade Média, a educação
formal tornou-se um privilégio dos alunos dos mosteiros e dos filhos
da nobreza. Poder e glória dos intelectuais e iluminados constituíam
de fato de que podiam ler e escrever. As pessoas simples e comuns
eram analfabetas.

Pessoas

com

deficiência

e/ou

com

necessidades

educacionais

especiais, por muito tempo, ficaram sem acesso à escolarização ou ao
atendimento

educacional.

(SASSAKI,

2010),

(BARRETO,

2008).

Para

compreender mais sobre o assunto, apresentam as definições e delimitações
sobre o tema. No dicionário Aurélio o significado da palavra inclusão é Ação ou
efeito de incluir/Estado de uma coisa incluída. Esta definição pode ser
considerada reducionista, focando-se em questões de acesso e espaço físico,
frente ao desafio de pensar a inclusão.
Garcia (2008) relata que a inclusão social e educacional são
caracterizadas como um movimento mundial que vem se intensificando
particularmente a partir da década de 90. Conforme Sassaki (2010) os
movimentos de inclusão ocorreram de forma diferenciada nos países
desenvolvidos a partir da segunda metade dos anos 80 e nos países em
desenvolvimento como o Brasil na década de 90. Ambos os autores
apresentam que pensar a inclusão não parte somente das questões legais,
mas também das mudanças sociais e históricas do país, sendo influenciados
por políticas externas.
A pessoa com deficiência tem o acesso garantido legalmente mas por
vezes ainda não existem condições de permanência. Nunes e Sobrinho (2008)
afirmam que a acessibilidade se constitui como uma das mais antigas e
legítimas reivindicações das pessoas com deficiência.

A nível Federal a inclusão é abordada em diversas leis, tendo como base
a Constituição Federal de 1988; a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015,
Decreto nº 3209 que regulamenta a Lei nº 7853/89; a Portaria 1793/94; a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96; o Decreto n° 3298/98;
Aviso Circular 277/96; a Portaria nº 1679/99 MEC reeditada pela Portaria nº
3284/03; o Plano Nacional de Educação – PNE/2001- Lei nº 10.172/ 2001; o
Decreto Federal 5296/2004; e o documento mais atual – a Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008. Embora os
aportes legais sejam importantes para o processo de democratização da
inclusão, não existe uma “fórmula da inclusão educacional” para cada nível e
modalidade é enfatizada a necessidade de análise individual sobre o sujeito,
curso, disciplina.
A atual Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva (BRASIL, 2008) é um dos principais documentos norteadores das
práticas de inclusão, principalmente nos estabelecimentos públicos. Embora
não tenha força de lei como a LDB/96, verifica-se que o governo federal, por
meio de políticas de gestão, passa a direcionar as suas práticas pautadas
nesta política. Atualmente a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 apresenta no
Art. 1o da instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência
(Estatuto da Pessoa com Deficiência) que a mesma possui a finalidade de
assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e
das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua
inclusão social e cidadania.
O programa de Acessibilidade na Educação Superior - INCLUIR6 foi
implementado em 2005 para operacionalizar financeiramente o inclusão e
acessibilidade na educação superior. O programa destinava verbas por meio de
editais, os quais possuíam a finalidade de apoiar projetos de criação ou
reestruturação de Núcleos de Acessibilidade. A proposta visa melhorar o

6

Programa Incluir. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=495>.
Acesso em 07.maio.2017.

acesso das pessoas com deficiência a todos os espaços, ambientes, ações e
processos desenvolvidos na instituição, buscando integrar e articular as demais
atividades para a inclusão educacional e social. Atualmente ocorre o repasse,
sem a abertura de edital, o que nos indica duas realidades distintas. A primeira
relaciona-se à estabilidade de recebimento de verbas, pois a proposta via edital
pode ser recusada e a segunda, apresenta-se como uma desvantagem, em
razão de que a verba não favorece as instituições com ações afirmativas,
tampouco o repasse é realizado de acordo com o número de estudantes com
deficiência e sim baseada no número total de estudantes da instituição.
No panorama atual da educação superior, as instituições privadas de
ensino têm alta representatividade no cenário educacional, verificando-se que a
maioria dos cursos EAD autorizados é ofertado em instituições privadas, uma
representação que vem crescendo, e de acordo com o CENSO ABED em
20127, essas instituições representavam sessenta e três por cento (63%). No
ano de 2013, de acordo com o site UOL8 baseando-nos dados do censo da
educação superior, já existe um novo percentual de participação das institições
privadas que corresponde a setenta e um por cento (71%), o que reforça a
representatividade de oferta de vagas que destes cursos. A maioria destas
instituições oitenta e dois por cento (82%) possui fins lucrativos. Como relata
Lima (2011), a educação torna-se um lucrativo serviço a ser negociado no
“mercado educacional”, bem como, a difundir a concepção hegemônica de
educação e de sociabilidade em tempos de neoliberalismo. A reportagem do
site UOL ainda apresenta que nos últimos onze anos, a oferta de cursos na
modalidade EAD cresceu 24 vezes, fator, este, impulsionado pelas atuais
necessidades do mercado e as ações de expansão da educação superior. A
educação, no entendimento do proletariado, busca proporcionar conhecimentos
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Disponível
em:
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e habilidades que permitam fazer valer seus interesses econômicos, políticos e
culturais, enquanto na concepção histórica da classe dominante, ou seja,
àquela que detém o capital, a educação deve habilitá-los técnica, social e
ideologicamente apenas para o trabalho, subordinando-o para às demandas do
capital. Oliveira et al (2017, p.2) apresentam
O mundo do trabalho teve sua lógica alterada e a educação,
sobretudo a qualificação profissional, passou a enfatizar a aquisição
de conhecimentos e habilidades cognitivas e comportamentais. Tais
alterações interferem nas políticas educacionais, redirecionando o
pensar e o fazer político-pedagógico, o que certamente traz
implicações para a gestão escolar.

Nesta mesma direção, na atual conjuntura das políticas públicas verificase uma mudança na trajetória da escolarização de pessoas com deficiência.
Neste sentido o documento Orientador do programa INCLUIR, que visa
subsidiar financeiramente as ações de inclusão nas instituições de educação
superior verifica-se um crescimento de 2003 a 2011 de 358% nas matrículas.
Há de acordo o texto do Programa INCLUIR uma necessidade de
A inclusão das pessoas com deficiência na educação superior deve
assegurar-lhes, o direito à participação na comunidade com as
demais pessoas, as oportunidades de desenvolvimento pessoal,
social e profissional, bem como não restringir sua participação em
determinados ambientes e atividades com base na deficiência.
Igualmente, a condição de deficiência não deve definir a área de seu
interesse profissional. Para a efetivação deste direito, as IES devem
disponibilizar serviços e recursos de acessibilidade que promovam a
plena participação dos estudantes. (MEC,2003, p. 11)

Esta plena participação deve ser propiciada a todos, não somente aos
estudantes com deficiência. Relaciona-se diretamente com questões de
cidadania, a ONU (2007) afirma que Direitos humanos são direitos de todos,
embora se façam necessárias nuances específicas para grupos mais
vulneráveis e antes relegados à periferia dos fatos. Sonza et al(2013)
apresenta que de acordo com o Censo 2000 a taxa de alfabetização, dentre as
pessoas com algum tipo de limitação equivale a 72%. Estes dados demonstram

que há avanços e desafios para a aprendizagem de pessoas com deficiência,
pois com uma demanda maior ocorre a necessidade de mais estrutura e ações
que consigam efetivar a inclusão dos estudantes (Lavarda, 2014).
Todas essas articulações previstas nos documentos legais brasileiros
objetivam subsidiar os processos inclusivos em todos os níveis, etapas e
modalidades de ensino. Para tanto é fundamental que o gestor articule-se e
envolva-se com esta questão, pois as legislações e programas não
desenvolvem-se sozinhos.

METODOLOGIA

Entende-se que a presente investigativa é de cunho qualitativo cuja
principal característica é a análise do comportamento humano e a sua
capacidade de observação e de interação do investigador com os atores
sociais envolvidos, visando o aprofundamento e a compreensão do objeto em
estudo (COSTA, 2009). Pesquisar estas e outras realidades significa adentrar
no campo das ciências sociais, é [re]conhecer uma realidade que nós
produzimos.
Para Gerhardt et al. (2009) a pesquisa qualitativa preocupa-se com
aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na
compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. Podemos
classificar este trabalho como descritiva a qual, segundo Gil (2002), possui
como objetivo primordial a descrição das características de determinada
população ou fenômeno. Na visão desse autor, a grande contribuição das
pesquisas descritivas é proporcionar novas visões sobre uma realidade já
conhecida.
Os debates e a leituras de diferentes materiais possibilitam articular as
ideias produzidas nesta revisão bibliográfica. Sob a ótica de Manzini (2011) na
revisão bibliográfica o investigador faz um levantamento de conteúdos já
publicados e que tenham relação com o tema em foco.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na atual conjuntura das políticas de acessibilidade na educação
superior, e o Programa Incluir propiciam e garantem o acesso pleno de
pessoas com deficiência às instituições federais de educação superior (IFES).
Verificamos que as ações de permanência também buscam estabelecer ações
para combater a crescente evasão na educação superior. Ações estas que
precisam ser pensadas e desenvolvidas para garantir o acesso, permanência e
a promoção da aprendizagem dos estudantes. O que precisa estar esclarecido
que as ações não podem apenas focar os números (menos desistências), mas
sim a busca por real produção de conhecimento.
A leitura vertical dos documentos apresentados possibilita compreender
a importância da expansão e interiorização da aprendizagem, e de estas são
estratégias para o alcance de metas nacionais e internacionais. Este
movimento tem gerado novas possibilidades e realidades, sendo a inclusão na
educação a distância um reflexo destes movimentos de expansão nas vagas.
No entanto a grande quantidade de documentos acaba burocratizando o
processo de acesso e atualização dos gestores e usuários da modalidade, o
que pode caracterizar-se como uma barreira para a promoção da inclusão de
pessoas com deficiência na educação superior.
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GESTÃO DAS PRÁTICAS NO ENSINO DE LIBRAS PARA OUVINTES

Roberta dos Santos Messa1
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Eixo 6 – Educação e inclusão

RESUMO
O presente trabalho é recorte de uma pesquisa de Mestrado, em andamento, desenvolvida
junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEdu), da Universidade Federal do
Pampa (UNIPAMPA) na cidade de Jaguarão - RS, vinculada a Linha de Pesquisa 1 (LP1)
Gestão das práticas docentes na diversidade cultural e territorial, cuja temática central referese “A brincadeira como estratégia para o ensino de Língua Brasileira de Sinais (Libras) para
crianças ouvintes, no contexto educacional”. São aqui apresentadas discussões iniciais
referentes a gestão no âmbito educacional, a partir dos pressupostos políticos e da gestão das
práticas empregadas no ensino de Libras para ouvintes, sinaliza-se a importância de conhecer
as características da gestão no contexto atual, com a intenção de compreender de que maneira
determinadas práticas de gestão contribuem para o aprendizado dessa língua. O objetivo
desse estudo é levar a reflexão sobre o papel da gestão nas práticas no ensino de Libras para
ouvintes. A metodologia baseou-se em uma pesquisa do tipo bibliográfica, que relata
inicialmente os debates em torno da gestão educacional com base em conceitos que alicerçam
a compreensão da gestão nesse estudo, apresentando os atuais paradigmas que permeiam
esse tema e suas implicações para essa pesquisa. A gestão das práticas no ensino de Libras
para ouvintes, apresenta o contexto geral da gestão das práticas no ensino de Libras no Brasil.
Finaliza-se com as considerações acerca das contribuições deste estudo. Nesse contexto,
percebe-se a aliança entre educação e gestão educacional, como produtora de ações
colaborativas, assim como a gestão das práticas docentes, sendo centrais para promover o
ensino de Libras como meio de comunicação e saber científico, além de auxiliar na inclusão de
alunos surdos na escola regular.
Palavras-chave: Gestão. Educação. Prática. Libras. Inclusão.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho está vinculado a um projeto de pesquisa de
Mestrado, em andamento, desenvolvido junto ao Programa de Pós-Graduação
em Educação (PPGEdu), da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA),
vinculado a Linha de Pesquisa 1 (LP1) Gestão das práticas docentes na
diversidade cultural e territorial, intitulado: “A brincadeira como estratégia para o
ensino de Língua Brasileira de Sinais para crianças ouvintes, no contexto
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educacional”. O propósito deste artigo consiste numa reflexão sobre o papel da
gestão nas práticas no ensino de Língua Brasileira de Sinais (Libras) para
ouvintes. Para tanto, são apresentadas discussões iniciais referentes a gestão
no âmbito educacional, a partir dos pressupostos políticos, assim como a
gestão das práticas empregadas no ensino de Libras para ouvintes.
Em âmbito nacional, significativas discussões evidenciam os desafios da
gestão educacional na educação básica. Essas discussões fizeram e fazem a
legislação nacional dar consideráveis passos para que as escolas se projetem
enquanto espaços democráticos e participativos. Lück (2009, p. 16), ressalta
acerca dos desafios que a escola enfrenta, afirmando que:
Novos desafios e exigências são apresentados à escola, que recebe
o estatuto legal de formar cidadãos com capacidade de não só
enfrentar esses desafios, mas também de superá-los. Como
consequência, para trabalhar em educação, de modo a atender essas
demandas, torna-se imprescindível que se conheça a realidade e que
se tenha as competências necessárias para realizar nos contextos
educacionais os ajustes e mudanças de acordo com as necessidades
e demandas emergentes no contexto da realidade externa e no
interior da escola. No contexto dessa sociedade, a natureza da
educação e as finalidades da escola ganham uma dimensão mais
abrangente, complexa e dinâmica e, em consequência, o trabalho
daqueles que atuam nesse meio.

As instituições de ensino fazem parte de um sistema social e político que
envolve interesses e necessidades diversas, incluindo práticas de gestão
rápidas com resultados eficazes, que atendam as demandas da sociedade e as
políticas públicas na perspectiva não só de acesso e permanência dos alunos,
mas de aprendizagem com qualidade social a estes sujeitos (CARVALHO,
2004).
A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação
Inclusiva (BRASIL, 2008), sinaliza a responsabilidade das instituições escolares
no que tange a acessibilidade e qualidade de educação a todos. No caso da
Libras para ouvintes é abordado no texto, a Lei nº 10.436/02 (BRASIL, 2002)
que reconhece a Libras como meio legal de comunicação e expressão,
determinando que sejam garantidas formas institucionalizadas de apoiar seu
uso e difusão (BRASIL, 2008). Nesse contexto, o aprendizado de Libras por

ouvintes, mostra-se fundamental no âmbito escolar, visando possibilitar
situações comunicativas e dialógicas na intenção de atingir o maior número de
pessoas e não apenas o aluno surdo e o intérprete educacional ou professor de
Libras, potencializando assim, a inclusão de alunos surdos em todos espaços
da escola.

Para tanto, sinaliza-se “a necessidade de formação de

coordenadores, professores bilíngues, professores do ensino regular, demais
professores, instrutores surdos e intérpretes de Libras” (LACERDA, ALBRES,
DRAGO, p.69, 2013).
Diante disso, entende-se a importância da Libras no contexto escolar para
ouvintes, como meio de aprendizado e desenvolvimento. Segundo Vygotski
(2001), as condições internas e externas do estudo de um idioma
estrangeiro/segunda língua, possibilitam um novo fator de desenvolvimento,
ainda de acordo com Vygotsky (1998), a capacidade do ser humano de
interagir nos diferentes contextos culturais e históricos, surge a partir da
interação que contribui na formação de conhecimentos. “Nesse sentido, ao ser
ensinada na escola, a Libras apresenta o status de segunda língua para os
ouvintes e primeira língua para os surdos, e torna-se não apenas meio de
comunicação, mas saber científico” (MARQUES, BARROCO, SILVA, p. 515,
2013).
Pensar a gestão das práticas no ensino de Libras para ouvintes no âmbito
educacional, implica no desenvolvimento de práticas pedagógicas que
contenham organização e diversificação de estratégias, usando criatividade
para o desenvolvimento de materiais e atividades visando uma abordagem
comunicativa de Libras.

OS DEBATES EM TORNO DA GESTÃO EDUCACIONAL

Os debates que permeiam as pesquisas no âmbito educacional
evidenciam a gestão escolar como base fundamental no processo educativo
(PARO, 2007; DOURADO, 2007; CURY, 2002; entre outros) mediada pelo

projeto político-pedagógico em consonância com as políticas públicas
educacionais, por meio das quais se materializam os processos de organização
e gestão da educação básica, assim como, a importância do papel social da
escola e dos processos relativos à organização, clima, cultura e gestão
intrínsecos

a

ela.

Portanto,

as organizações

escolares,

voltadas às

necessidades humanas, implicam aprendizado e vivência de um processo a ser
construído coletivamente. Lück (2005) afirma que:
O conceito de gestão está associado à mobilização de talentos e
esforços coletivamente organizados, à ação construtiva conjunta de
seus componentes, pelo trabalho associado, mediante reciprocidade
que cria um “todo” orientado por uma vontade coletiva (LÜCK, 2005,
p.17)

Ao discutir gestão, destaca-se um leque de concepções no estudo e no
exercício da gestão da educação. A exemplo, cita-se Libâneo, Oliveira e Toschi
(2012) que classificam a gestão em quatro concepções: a técnico-científica, a
autogestionária, a interpretativa e a democrática-participativa. A gestão técnicocientífica possui ênfase nos procedimentos burocráticos, na organização
administrativa hierárquica, normas e centralização dos processos (LIBÂNEO,
2012). A concepção autogestionária diz respeito a construção coletiva, nega a
estrutura centralizada, privilegiando a igualdade de participação, por todos
membros da instituição (LIBÂNEO, 2012). Na interpretativa, a base está na
interação das pessoas e possui como elemento primário, na análise dos
processos de organização e gestão os significados subjetivos. (BARTNICK,
2011). A concepção democrático-participativa, apresenta uma relação orgânica
entre a direção e a participação dos membros da equipe, na qual as decisões
são tomadas coletivamente (LIBÂNEO, 2012).
A organização escolar envolve elementos pedagógicos, organizacionais,
de gestão, avaliação, planejamento, fortemente imbricados entre si, além do
caráter técnico, científico e da dimensão política capaz de atuar de forma
participativa em busca de objetivos sociais e políticos.

Nesse contexto,

compreende-se que a organização é uma construção social mediatizada pela

influência de ações externas e internas da escola.
As concepções de gestão escolar refletem diferentes posições
políticas e concepções do papel da escola e da formação humana na
sociedade. Portanto, o modo como uma escola se organiza e se
estrutura tem um caráter pedagógico, ou seja, depende de objetivos
mais amplos sobre a relação da escola com a conservação ou
transformação social. A concepção técnico-científica, por exemplo,
valoriza o poder e a autoridade, exercidos unilateralmente. Ressalta
relações de subordinação e rígidas determinações de funções e, ao
supervalorizar a racionalização do trabalho e nome da eficiência e da
produtividade, tende a retirar ou, ao menos, diminuir nas pessoas a
faculdade de pensar e decidir sobre seu trabalho. (…). Por sua vez,
as outras três concepções tem, em comum, uma visão de gestão que
se opõe a forma de dominação e subordinação das pessoas e
consideram essencial levar em conta os aspectos sociais, políticos e
ideológicos, a construção de relações sociais mais humanas e justas,
a valorização do trabalho coletivo e participativo (LIBÂNEO, 2013, p.
105).

Nesse sentido, a organização e os processos de gestão assumem
significados distintos, dependendo da forma que a escola é gerida e da
concepção que vigora como referência para os objetivos da educação em
relação à formação dos alunos em um dado contexto sociocultural. Na escola,
tais processos de gestão, muitas vezes, não são percebidos de maneira clara,
ora por estarem imbricados uns nos outros, ou pelo fato da gestão técnicocientífica ainda ser predominante.
Em face dessas questões, a gestão no âmbito educacional visa à atuação
de toda comunidade escolar, em um contínuo exercício de participação e de
tomadas de decisões, trazendo para as discussões as ações pedagógicas,
políticas, administrativas e financeiras de todos os setores. Nesse sentido, é
primordial que o gestor assuma o papel de líder, possibilitando uma mudança
na organização escolar, contribuindo assim para uma educação eficaz e de
qualidade (TRIGO E COSTA, 2008), pois o desenvolvimento da instituição
escolar depende da visão/gestão do diretor, de como articula os interesses da
instituição com os interesses dos alunos e profissionais, de como gera os
conflitos escolares, e a forma como contribui para o clima organizacional,
promovendo

assim,

um

ambiente

escolar

favorável

à

melhoria

das

competências pedagógicas e experiências de formação e aprendizagem dos
alunos e da instituição.
Nesse contexto, não é cabível pensar em uma prática de gestão
desarticulada ou isolada, assim como a gestão do trabalho pedagógico
exercido pelo professor o qual é determinante para a obtenção de bons
resultados nas práticas de ensino.
Desta forma,

o

desafio

da

gestão

educacional encontra-se

na

possibilidade de se adotar atitudes em prol da mudança do paradigma
dominante pautado no rigor e objetivação das ações (SANTOS, 1988), cabendo
a gestão através da ruptura de barreiras a conquista de transformações nas
metodologias e concepções, a fim de criar oportunidades para a emancipação
dos educandos, despertando o espírito crítico e reflexivo ao alcance de um
novo paradigma, um paradigma emergente (SANTOS, 1988). Assim, estas
ações podem ser definitivas na formação dos educandos como cidadãos
críticos, capazes de intervirem e transformarem a realidade.
É importante notar que a ideia de gestão educacional,
correspondendo a uma mudança de paradigma, desenvolve-se
associada a outras ideias globalizantes e dinâmicas em educação,
como, por exemplo, o destaque a sua dimensão política e social, ação
para a transformação, participação, práxis, cidadania, autonomia,
pedagogia interdisciplinar, avaliação qualitativa, organização do
ensino em ciclos, etc. (LÜCK, 2011, p. 49).

Torna-se importante ressaltar que, nas instituições educacionais, a
principal dificuldade, ao tratar de inovações, transições de paradigmas e
mudanças se encontra diante da resistência em romper estruturas de poder e
autoridade por parte dos profissionais envolvidos, apesar dos diversos avanços
políticos e sociais. Desse modo é fundamental refletir a necessidade de tornar
a escola mais flexível na receptividade de novos conhecimentos, valorizando
as ações didáticas transformadoras, com o objetivo de uma educação voltada
para cidadania e autonomia dos alunos, visualizando o aluno como o sujeito
central desse processo. Nesse sentido, a razão de ser da gestão escolar é a
promoção da formação e aprendizagem do aluno, para que desenvolva
competências sociais e pessoais necessárias para seu desenvolvimento, por

meio de planejamento participativo, orientado para a ação conjunta e interativa.
Pensar em gestão significa pensar em ensino, pois a razão de ser da
gestão está intrinsecamente ligada a promoção do ensino de qualidade que
responda a exigências dos sujeitos envolvidos nesse processo, e o fluxo deste,
exige mudanças na gestão da escola, que se configuram no sentido de torná-la
mais democrática e participativa para todos os alunos, professores e demais
sujeitos atuantes nesse espaço.

A GESTÃO DAS PRÁTICAS NO ENSINO DE LIBRAS PARA OUVINTES

Ao tratarmos a gestão das práticas no ensino de Língua Brasileira de
Sinais (Libras), torna-se fundamental pontuar alguns princípios norteadores
dessa língua.
As políticas de gestão na educação de surdos na perspectiva da inclusão,
inicia no reconhecimento político da surdez como diferença e tenciona o debate
contra a normatização educacional. A Lei nº 10.436 de 24 de abril de 2002
(BRASIL, 2002) oficializa a Língua Brasileira de Sinais como meio legal de
comunicação e expressão, e outros recursos de expressão a ela associados. A
lei explícita também, o direito do aluno surdo à língua de sinais em sua
totalidade. O Decreto nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005 (BRASIL, 2005),
regulamenta a Lei de nº 10.436 (BRASIL, 2002) e determina, dentre outros
aspectos, a inclusão desta língua como disciplina na matriz curricular dos
cursos de formação de professores para o exercício do magistério em nível
médio e superior, nos cursos de licenciatura e nos cursos de graduação em
Fonoaudiologia. E como disciplina curricular optativa nos demais cursos de
educação superior e na educação profissional.
No caso da implementação de Libras como segunda língua em escolas da
educação básica, essa iniciativa configura-se ainda como uma prática
incipiente, que ocorre mediante uma posição de gestão, visando atender o
projeto político pedagógico da escola ou em decorrência da inclusão de alunos
surdos na instituição. Nesse sentido, as autoras a seguir afirmam que:

[...] discussões sobre o ensino da língua de sinais como segunda
língua, sobre as peculiaridades do aprendiz surdo e ouvinte ante a
aquisição da língua de sinais, sobre as metodologias de ensino
adaptadas a diferentes grupos e realidades culturais ainda são
recentes e insuficientes e apontam para a necessidade de uma
formação mais aprofundada e mais estudos nessa área (LACERDA;
CAPORALI; LODI, 2004, p. 59).

Sendo a escola, compreendida como espaço de construção de identidade
deve garantir o acesso à língua de sinais em todos os seus serviços, pois é na
escola que o aluno encontra sua identidade, se reconhece na diferença e isso
deve acontecer de forma natural sem a constante preocupação em incluir o
outro. Nesse sentido, Lodi (2004) afirma que as decisões educacionais não
devem se limitar, apenas aos conteúdos disciplinares, mas promover nos
alunos uma tomada de consciência quanto à nova perspectiva social que se
abre para ele, aprender uma segunda língua corresponde entrar em contato
com novas experiências culturais e sociais. Outro fator importante é a
possibilidade de troca de culturas e aprendizado de uma nova língua, ocorre
por parte do sujeito surdo inserido no mundo ouvinte e por parte do ouvinte que
irá reconhecer o mundo surdo por meio da Libras. Espera-se nesse sentido que
o gestor tenha a capacidade de levar as pessoas a aprenderem, a
desenvolverem

compreensões,

hábitos

e

atitudes

(LÜCK,

2008),

no

reconhecimento e valorização das diferenças. A educação fundamentada na
inclusão reconhece o conhecimento como processo de construção e
reconstrução por meio de novos saberes e proporciona um avanço significativo
no desenvolvimento e aprendizagem de todos alunos. Corroborando com esta
perspectiva Mittler salienta que:
Além disso, a inclusão é freqüentemente vista apenas como
envolvendo o movimento de alunos das escolas especiais para os
contextos das escolas regulares, com a implicação de que estes
estão “incluídos”, uma vez que fazem parte daquele contexto. Em
contrapartida, eu vejo inclusão como um processo que nunca termina,
pois é mais do que um simples estado de mudança, e como depende
de um desenvolvimento organizacional e pedagógico contínuo no
sistema regular de ensino (MITTLER, 2003, p.35).

As políticas de inclusão propõem uma reestruturação do sistema
educacional no ensino regular, com espaços em que transitem todos

educandos, adequações de ensino, respeito a diversidade, mas ainda nos
faltam ações que concretizem tais adaptações. No caso do ensino da Libras,
com enfoque comunicativo nas relações entre surdos e ouvintes, o seu ensino
e aprendizagem devem transcender as questões linguísticas na busca por
romper estigmas históricos sobre essa língua que por muito tempo foi
“desprestigiada e invisibilizada na sociedade majoritária ouvinte” (GESSER,
2012, p. 81).
No Brasil, o ensino de Libras para ouvintes embora seja uma proposta
recente, encontra-se em expansão, com destaque para as ações de escolas da
educação básica da rede regular de ensino que investem em projetos no
ensino de Libras, de universidades públicas e privadas no oferecimento da
disciplina e de cursos de extensão, bem como em associações de surdos. Tais
práticas quando pautadas em um aprendizado de qualidade e assumidas em
espaços educacionais, favorecem um melhor desempenho dos alunos surdos
(LODI; LACERDA, 2009). Na visão de Leite e Mccleary:
A dificuldade que hoje enfrentamos, contudo, não se restringe aos
entraves políticos para a implementação dessas adaptações
institucionais. Ela envolve também uma limitação em áreas de
pesquisa e atuação profissional que se mostram centrais para o
sucesso desse empreendimento, tal como a área do ensino de Libras
como segunda língua. Seja na instrução e orientação dos pais de
crianças surdas; seja na formação de intérpretes de Libras/Português;
seja na capacitação de funcionários para o atendimento ao público
surdo; seja na formação de professores de crianças surdas, a
qualidade do ensino de Libras como segunda língua se mostra
imprescindível (LEITE; MCCLEARY, 2009, p.245).

Para a gestão das práticas no ensino de Libras para ouvintes, é
necessário o desenvolvimento de práticas pedagógicas que contribuam para a
melhoria no ensino dessa língua, auxiliando esclarecer as complexidades do
processo de ensino/aprendizagem de uma língua de sinais para falantes de
línguas orais. Wilcox e Wilcox (2005 p.172) ressaltam que, os professores de
língua de sinais “devem estar familiarizados com as teorias e metodologias de
ensino de segunda língua”. Desse modo, as atividades realizadas pelo
professor de Libras devem possibilitar o aprendiz a pensar e se expressar de
maneira que possa se relacionar por meio dessa língua, sendo que as

atividades pedagógicas organizadas em sala de aula necessitam prever o
desenvolvimento destas habilidades. Dessa forma, a gestão de aprendizagem
coloca o docente na posição de gestor da sua prática, por meio de atividades
de autoria, de produção de ideias e de estratégias para resoluções de
problemas, estimulando à construção de novos conhecimentos e através de
atividades interdisciplinares, lúdicas, dinâmicas oportunizando uma forma de
aprendizagem diferenciada e significativa. Assim, segundo Lima 2008 quando a
língua ensinada não é embasada em propostas comunicativas, a criança não
consegue entender sua importância. Diante do exposto, a proposta de utilizar
diferentes metodologias e recursos metodológicos no ensino de libras é
considerada fundamental para se atingir resultados que contribuam para uma
abordagem comunicativa.
A questão da prática docente é intrincada, complexa, e envolve aspectos
de diferentes ordens que intervêm nessa prática e no saber docente, como
questões

de

natureza

epistemológica,

experiência,

didática,

aspecto

organizacional, social, cultural e político, assim como aquelas relacionadas ao
próprio campo do conhecimento a que se relaciona determinado objeto de
ensino, como a língua (NUNES, 2001).
A língua de sinais apresenta algumas especificidades pertinentes a sua
modalidade visuo-espacial e requer uma imersão em experiências visuais e
sua expressão se desenvolve a partir produções manuais e expressões
corporais que precisam ser consideradas no seu processo de ensino e
aprendizagem. As práticas de ensino da Libras frente a processos de ensino
aprendizagem visam a valorização da língua mediante:
[...] uma reflexão maior na execução e propostas didáticas do ensino
da Libras como segunda língua, pois abordagens sem embasamento
teórico coerente, falta de preparação dos professores e material
didático confuso podem agravar a condição de desprestígio que a
Libras vem, historicamente, sofrendo [...] (PEREIRA, 2009, p. 01).

Percebe-se nesse sentido a importância da gestão das práticas no ensino de
Libras para ouvintes, sendo necessário que o professor se posicione enquanto
líder, clareando as possibilidades, articulando atividades, agindo e interagindo

de maneira proativa pensando no coletivo, pois esse processo reflete uma
perspectiva colaborativa aliada a uma prática significativa. Tendo o professor o
papel de construir atividades pedagógicas com base em ações interativas,
proporcionando a seus alunos o uso da língua, enunciada e compreendida
pelos alunos nos mais diversos contextos.
METODOLOGIA
Para a construção deste texto, desenvolveu-se uma pesquisa do tipo
bibliográfica, com o intuito de esclarecer sobre a pesquisa bibliográfica, é
importante ressaltar que “[...] a pesquisa bibliográfica é feita a partir do
levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios
escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites”
(FONSECA, 2002, p. 32). A principal vantagem da pesquisa bibliográfica está
no fato de possibilitar ao investigador uma gama de teorias muito ampla. E
como desvantagem desse método, os materiais encontrados muitas vezes
possuem dados equivocados, ou processados erroneamente. Para superar as
possíveis desvantagens do método, é necessário que o pesquisador esteja
atento as fontes dos materiais a serem investigados e sempre buscar o maior
número de fontes possíveis. Para Marconi e Lakatos (2007, p. 185):

A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda a
bibliografia já tornada pública em relação ao tema estudado, desde
publicações avulsas, boletins, jornais, revistas [...], até meios de
comunicação orais: rádio, gravações [...] e audiovisuais: filmes e
televisão. Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto
com tudo o que já foi escrito, dito ou filmado sobre determinado
assunto, inclusive conferências seguidas de debates que tenham sido
transcritas por alguma forma, quer publicadas, quer gravadas.

Nesse sentido, sua finalidade é aproximar o pesquisador no contato direto
com materiais já escritos sobre determinado tema, inclusive, livros, artigos,
entrevistas entre outros. Essa pesquisa está sendo realizada como
fundamentação ao processo de mestrado, tendo em vista a sua relevância para
estudos e trabalhos posteriores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta deste trabalho foi conduzir uma reflexão acerca da gestão
educacional, em especial da gestão das práticas no ensino de Libras para
ouvintes, considerando o que está disposto legalmente, ainda é necessário que
estejamos vigilantes quanto à qualidade das práticas, no sentido de possibilitar
um aprendizado contextualizado para a comunicação entre surdos e ouvintes.
Entende-se ser fundamental o papel da instituição na constituição e
implantação de práticas de uma gestão colaborativa e participativa, na busca
de melhor qualidade do ensino e, mais amplamente a partir da compreensão
da natureza da instituição escolar e da sua função social e política.
A gestão escolar requer atitude de reflexão coletiva constante, por parte
de todos os sujeitos que compõem o corpo da escola, em especial do gestor
escolar, em direção as ações necessárias para conhecimentos e saberes que
promovam a cidadania e formação social. Evidencia-se, assim, que aos
sistemas de ensino cabe planejar suas ações e adequar seus procedimentos
no que se refere à definição de políticas educacionais, visando abrir espaço
para novos conhecimentos.
Com o exposto destaca-se o papel da instituição na constituição de ações
que visem o emprego da Libras como segunda língua, com o compromisso de
oportunizar ao aluno ouvinte as condições de um conhecimento de qualidade,
favorecendo assim o trânsito dessa língua em todos espaços da escola.
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O ENSINO SUPERIOR NO CONTEXTO BRASILEIRO: A RELAÇÃO ENTRE
AS POLÍTICAS PÚBLICAS E AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
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Eixo 6 – Educação e inclusão
RESUMO
O acesso ao Ensino Superior para as pessoas com deficiência no nosso País ainda é um tema
recente, devido às dificuldades enfrentadas em relação às barreiras físicas existentes, ao
acesso e permanência, e a conclusão do curso dentro das Universidades. Nesse sentido, o
presente trabalho tem como objetivo realizar um estudo e compreender melhor a importância
das Políticas Públicas para a inclusão de pessoas com deficiência no Ensino Superior, através
da construção do surgimento e evolução dessas Políticas. Como metodologia, utilizou-se uma
revisão bibliográfica tendo como fonte os dispositivos legais e os programas produzidos pelo
Governo nas duas últimas décadas em relação à inclusão de pessoas com deficiência no
Ensino Superior, bem como um resgate histórico sobre as ações governamentais. Como
análise e discussão, percebemos que a legislação brasileira possui um vasto conhecimento em
políticas públicas para pessoas com deficiência através das Leis e Decretos, tais como: a
definição do público-alvo da educação especial através da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDBEN) de 1996, a Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), a Declaração Universal dos Direitos das Pessoas
Deficientes (DUDPD) realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU), Conferência
Mundial de Educação Especial (1994), Portaria nº 3.284 (2003), Decreto nº 5.296 e as leis nº
10.048 e nº 10.098 (2000), a lei nº 11.096 com a instituição do Programa Universidade para
Todos (PROUNI), Decreto nº 5.773 (2006), Decreto nº 6.096/2007, Decreto nº 7.234 sobre o
Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES (2010), o Programa Incluir (2005).
Concluímos que ainda há muitas lacunas e desafios no Ensino Superior para transformarmos o
modelo tradicional de educação, promovendo a inclusão desses estudantes através de
Políticas Públicas que garantam esses direitos.
Palavras-chave: Pessoas com deficiência. Políticas públicas. Ensino superior. Legislação
brasileira.

INTRODUÇÃO
Na Conferência Mundial de Educação para Todos, na Tailândia (1990), e
na Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais, Acesso e
Qualidade, em Salamanca (1994), teve como debate as questões relacionadas
ao direito da inclusão nos sistemas educacionais e a construção de um sistema
inclusivo, tendo a perspectiva de atender às diferentes necessidades dos
alunos, decorrentes de suas deficiências, como também aos aspectos
socioeconômicos e culturais.
Através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN,
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em 1996, assegurou-se a inclusão dos alunos com deficiência, transtornos
globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, garantindo o
atendimento educacional especializado. Em 2005, o Ministério da Educação
(MEC) propõe o Programa Incluir, que tem como objetivo apoiar as Instituições
Federais de Ensino Superior (IFES) para a criação dos núcleos de
acessibilidade, “que garantam a inclusão de pessoas com deficiência à vida
acadêmica,

eliminando

barreiras

pedagógicas,

arquitetônicas

e

na

comunicação e informação, promovendo o cumprimento dos requisitos legais
de acessibilidade.” (MEC/SECADI/SESu, 2013).
Em 2008, através da Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva, consolida a educação especial no ensino
superior através de ações de acesso, permanência e participação desses
estudantes. Em 2009, o governo promulgou o Decreto nº 6.949/2009, através
da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,
em que reconhece a importância da acessibilidade e também reafirma o
compromisso de assegurar a inclusão em todas as etapas no sistema
educacional.
A partir desse contexto da criação das políticas públicas para pessoas
com deficiência e o seu ingresso no Ensino Superior, observou-se a
necessidade de ações governamentais que visem a garantia de direitos desse
público para as Universidades, visando a inclusão dos estudantes com
deficiência.

Nesse

sentido,

buscou-se

através

dessa

pesquisa

uma

compreensão mais ampla e aprofundada sobre essas ações nas duas últimas
décadas nas legislações brasileiras, a partir de um estudo bibliográfico.
Assim, a pesquisa tem como objetivo realizar um estudo e compreender
melhor a importância das Políticas Públicas para a inclusão de pessoas com
deficiência no Ensino Superior, através da construção do surgimento e
evolução dessas Políticas. Justifica-se pela real necessidade que este público
possui para que tenha o acesso e permanência no Ensino Superior, bem como
também um ensino de qualidade e a garantia de seus direitos.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A partir das Universidades Públicas, na primeira década do Século XXI
foram implantadas no Brasil políticas afirmativas de acesso à educação
superior como uma tentativa de estabelecer a igualdade de direitos,
contribuindo, assim, para a diminuição das desigualdades socioeconômicas no
Brasil. A partir deste contexto, as primeiras ações foram consideradas por meio
do acesso de cotas através de uma percentagem de vagas para os cursos,
destinadas aos: candidatos de baixa renda, de origem negra, egressos de
escolas públicas, e o sistema universal. Podemos dizer que a partir dessas
ações, as Instituições tinham a autonomia de decidir seus processos seletivos
a partir da implementação de Políticas Públicas.
Assim, podemos dizer que as Políticas Públicas, segundo Parada (2002,
p. 01), correspondem ao resultado de uma atividade no qual a instituição
possui autoridade, investida através do poder público, tendo legitimidade
governamental, ou seja,
[...] uma política pública corresponde a cursos de ação e fluxos de
informações relacionados com um objetivo público definido de forma
democrática, os que são desenvolvidos pelo setor público e,
frequentemente, com a participação da comunidade do setor privado
(LADERA, 2002, p. 01)

Nesse contexto, espera-se que uma Política Pública seja um fluxo de
informações a partir de um objetivo público, no qual é desenvolvido por um
setor público e consistente de orientações. Sendo assim, o processo de
formulação dessas Políticas pode ser entendido com setores políticos que
interagem de maneira formal e informal. Porém, conforma Cunha e Costa
(2003, p. 12), essas Políticas estão sido criadas como uma resposta do Estado
através das demandas que emergem da sociedade, sendo um compromisso
público numa determinada área em um determinado prazo.
Em relação ao processo de formulação de Políticas Públicas, Buvinic e
Mazza (2007, p. 9) nos dizem que pode ser entendido como uma sucessão de
negociações entre os agentes políticos, os termos formais (como exemplo o

Legislativo ou o Ministério) e os termos informais (a sociedade, a rua). Sendo
assim, para que haja eficácia dessas Políticas devemos partir da premissa que
elas sejam discutidas, aprovadas e, por fim, executadas.
Em relação à Universidade, o artigo 207 da Constituição Federal nos diz
que as universidades obtiveram autonomia, e que, para Simon Schwartzman:
A autonomia universitária é uma dentre outras disposições
constitucionais sobre a educação, que inclui também os preceitos de
garantia da qualidade do ensino, gestão democrática, regime jurídico
único e plano de carreira para o magistério público, gratuidade do
ensino público, acesso universal, e indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão; e, acima de tudo, o da prioridade ao ensino
fundamental. É fácil ver que nem todos esses princípios são
facilmente compatíveis entre si, ou podem ser atendidos ao mesmo
tempo; e que, por isto, necessitam ser hierarquizados de alguma
forma (SCHWARTZMAN, 1988, p. 1).

Nesse contexto de universidade, também temos as ações afirmativas,
em que Bellintani (2006) tem destaque em seu estudo sobre este tema,
trazendo três concepções filosóficas que concebem o tema igualdade. A
primeira concepção está associada a igualdade formal, pois as pessoas seriam
iguais e iriam permanecer iguais por toda a sua vida, sendo esta uma forma de
não haver discriminações e privilégios para alguma classe social. Na segunda,
a igualdade refere-se ao material, em que os iguais devem ser tratados como
iguais, e os diferentes devem ser tratados como diferentes. E, por fim, na
terceira o tema está associado à igualdade de oportunidades, para que todo
cidadão tenha acesso equitativo aos bens escassos e limitados da vida. Sendo
assim, não há condições de oportunizar todos esses bens para todos
indivíduos que assim desejam, sendo preciso que haja uma igualdade de
oportunidades a todos.
A partir desse contexto, a inclusão social está relacionada com as
iniciativas do Estado e da sociedade civil para enfrentar estes processos de
exclusão nas esferas sociais, econômica, política e cultural, de modo que
possa tornar possível a todos os benefícios que a sociedade possibilita
somente para certos segmentos (SCHMIDT, 2008)
Com isso, as políticas públicas voltadas para a inclusão social no ensino

superior devem proporcionar ao aluno o gozo de seus direitos sociais através
de sua participação na sociedade. Ou seja, a inclusão é caracterizada pelo
exercício de cidadania plena, indo além do acesso aos direitos básicos. Assim,
“[...] a efetivação de uma política pública voltada à inclusão social no ensino
superior implica a garantia do acesso e permanência do aluno, a equidade de
oportunidades e a efetivação da democratização do espaço escolar”
(FACEIRA, 2004, p.16).
METODOLOGIA
A presente pesquisa será um estudo bibliográfico sobre as Leis,
Decretos, Portarias e Resoluções do governo brasileiro sobre o tema da
inclusão de alunos com deficiência no Ensino Superior. Também será feita uma
análise a partir dos programas de apoio e incentivo do governo federal.
O período de realização dessa pesquisa compreende março e maio de
2017, sendo esta realizada com base no estudo bibliográfico citado acima,
dentro dos documentos legais do Brasil.
ANÁLISE E DISCUSSÃO
Sabemos que as Universidades ainda enfrentam dificuldades em relação
a democratização do acesso, como também da igualdade de oportunidades
para os alunos com deficiência. Nesse sentido, a criação de políticas públicas
podem avançar o processo de inclusão desse público, como também promover
transformações para a eliminação das barreiras e preconceitos que podem
excluir essas pessoas. Assim, esse reconhecimento da diversidade e das
transformações do modelo tradicional do sistema educacional no ensino
superior é um desafio para todas as instituições brasileiras.
Dado esse contexto, percebemos que os argumentos que mais se
aplicam em relação as políticas afirmativas estão centrados em dois conceitos:
diversidade e justiça social (FERES JUNIOR, 2008), visto que “assegurar o
direito à diferença na universidade é ensinar a incluir e, se a instituição não
tomar para si essa tarefa, a sociedade continuará perpetuando a exclusão em

suas formas mais sutis e mais selvagens” (OLIVEIRA, 2011, p. 38). Com isso,
estar na universidade torna uma garantia de acesso a um direito social para os
estudantes com deficiência, através das responsabilidades que as instituições
possuem na formação do aluno através da construção de uma sociedade
(DIAS SOBRINHO, 2013).
Em 1975, através da proclamação da Declaração Universal dos Direitos
das Pessoas Deficientes (DUDPD), as pessoas com deficiência tiveram
garantidos seus direitos fundamentais, tais como “[...] direitos civis e políticos
que outros seres humanos [...] direito a educação [...] e outros serviços que
lhes possibilitem o máximo desenvolvimento de sua capacidade e habilidades e
que acelerem o processo de sua integração social” (ONU, 1975). Neste
documento percebemos que o mesmo serviu como uma pressão nos
movimentos sociais relacionados a inclusão das pessoas com deficiência,
como também na implantação de ações e políticas governamentais.
Outro importante passo na educação deu-se através da Conferência
Mundial de Educação Especial, em Salamanca (1994), a qual nos diz que
“aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola
regular” (ONU, 1994). Este também menciona a garantia do atendimento
educacional e uma orientação na escola regular através do princípio da
educação inclusiva e de suas leis e políticas da educação.
Pode-se dizer que estas duas Conferências Mundiais e a Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, realizada pela Organização
das Nações Unidas (ONU, 2006), demarcaram a luta pela inclusão educacional
das pessoas com deficiência no nosso País. Também tivemos o Decreto nº
6.949/2009, em que firma o compromisso da importância da acessibilidade
para este público, visando seus direitos e assegurando que o nosso sistema
educacional seja inclusivo em todos os níveis e modalidades de ensino.
Nesse sentido, as ações governamentais relacionadas à inclusão de
pessoas com deficiência no ensino superior ainda são atuais, porém, apesar
dos avanços em relação aos dispositivos legais, ainda não impõem mudanças
imediatas dentro das Universidades, todavia constituem-se como um passo no

caminho da sua realização. Entre estas ações, podemos destacar a Portaria nº
3.284, de 7 de novembro de 2003, em que considera a garantia às pessoas
com deficiência física e sensorial “condições básicas de acesso ao ensino
superior, de mobilidade e de utilização de equipamentos e instalações das
instituições

de

ensino”

(BRASIL,

2003),

estabelecendo

também

a

acessibilidade para este público, sendo este um requisito nos processos de
autorização e reconhecimento dos cursos das Instituições de ensino superior,
como também o seu credenciamento.
Este documento citado acima também prevê a eliminação das barreiras
arquitetônicas, o que favorece o acesso aos ambientes para as pessoas com
deficiência, como também a colocação de rampas, elevadores, adaptações em
corrimãos, portas, entre outras condições necessárias para que haja a correta
inclusão desses alunos com deficiência física. Em relação ao atendimento aos
alunos com deficiência visual, as Instituições terão o dever de assegurar a
manutenção da sala de apoio, através da tecnologia braile, o uso de lupas e o
acesso a um acervo bibliográfico acessível. E para os alunos com deficiência
auditiva, as Universidades deveram se comprometer a disponibilizar o
intérprete de Libras (Lingua Brasileira de Sinais), quando o aluno solicitar.
Em 2004, o governo regulamentou através do Decreto nº 5.296 as leis nº
10.048 e nº 10.098 no ano de 2000, com o objetivo de estabelecer normas e
critérios de prioridade para o atendimento e acessibilidade da pessoa com
deficiência, fazendo com que os estabelecimentos de ensino proporcionem em
qualquer nível ou modalidade, condições de acesso e de utilização dos
espaços dentro das Instituições, tais como: salas de aula, sanitários,
laboratórios, bibliotecas e auditórios. Ainda prevê que:
Os programas e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos com o
apoio de organismos públicos de auxílio à pesquisa e de agências de
financiamento deverão contemplar temas voltados para tecnologia da
informação acessível para pessoas portadoras de deficiência.
(Decreto Nº 5 296, Art. 60)

Também devemos salientar através do Decreto nº 5.626, a designação
que o Governo prevê para os sistemas educacionais, que devem “garantir,

obrigatoriamente, o ensino de LIBRAS em todos os cursos de formação de
professores e de fonoaudiólogos e, optativamente, nos demais cursos de
educação superior” (BRASIL, 2005).
Outro ponto importante que pode-se considerar ainda no ano de 2015,
através da promulgação da lei nº 11.096, a instituição do Programa
Universidade para Todos (PROUNI), que proporciona uma nova possibilidade
do acesso ao ensino superior para as pessoas com deficiência. Este programa
visa à concessão de bolsas de estudos integrais ou parciais através de
Instituições de ensino superior privadas para o público: pessoas com
deficiência, estudantes com menor nível socioeconômico, estudantes egressos
em escolas públicas, professores da rede pública de ensino para cursarem
graduações em licenciatura e alunos que tenham cursado o ensino médio em
escolas privadas e que possuíam bolsas integrais.
Através da Portaria nº 3.284 de 2003 no qual já foi citada anteriormente,
o governo brasileiro sanciona o Decreto nº 5.773, em 2006, que dispõe sobre a
regulação, a supervisão e a avaliação nas Instituições de ensino superior. Este
documento prevê como requisito o credenciamento ou recredenciamento
dessas Instituições a inclusão no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
o uso “dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos
serviços de transporte; dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e
informação, serviços de tradutor e intérprete da Língua Brasileira de Sinais –
LIBRAS.” (BRASIL, 2006), elementos esses que garantem a autonomia e
segurança às pessoas com deficiência. Nesse contexto, podemos dizer que as
adequações de todas as estruturas arquitetônicas e a diminuição das barreiras
nos apontam como uma maneira de possibilitar esses alunos com deficiência
em sua inclusão no espaço das Universidades.
Em 2007, o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão
das Universidades Federais (REUNI) constituiu como uma de suas diretrizes a
ampliação das políticas de inclusão e assistência estudantil nas Universidades
federais, instituído através do Decreto nº 6.096/2007, visando promover a
criação de “condições para a ampliação do acesso e permanência na educação

superior, no nível de graduação, pelo melhor aproveitamento da estrutura física
e de recursos humanos existentes nas universidades federais.” (Decreto Nº 6
096, Art. 1º).
Através da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva, em 2008, é assegurado que a educação especial se
efetive no ensino superior:
Por meio de ações que promovam o acesso, a permanência e a
participação dos alunos. Estas ações envolvem o planejamento e a
organização de 9 recursos e serviços para a promoção da
acessibilidade arquitetônica, nas comunicações, nos sistemas de
informação, nos materiais didáticos e pedagógicos, que devem ser
disponibilizados nos processos seletivos e no desenvolvimento de
todas as atividades que envolvem o ensino, a pesquisa e a extensão.
(MEC/SEESP, 2008, p. 11)

No ano de 2010, no mês de julho, o governo publicou o Decreto nº 7.234
sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, em que prevê
a ampliação das condições de permanência dos alunos nas Instituições
federais de ensino superior, bem como que sua implementação seja articulada
com as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Podemos destacar ainda
que estas ações precisam ser desenvolvidas nas mais diversas áreas, dentre
elas: a participação e aprendizagem dos alunos com deficiência, a promoção
do acesso, a garantia de documentos adaptados, etc.
E, por fim, no período compreendido entre 2005 a 2011, o Programa
Incluir, do governo brasileiro, publicou chamadas públicas com o objetivo de
apoiar projetos que visem à criação ou reestruturação dos núcleos de
acessibilidade nas Instituições federais de ensino superior. E em 2012 esta
ação do governo tornou-se universal em todas essas instituições, promovendo,
assim, o desenvolvimento de uma política de acessibilidades dentro das
Universidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sabemos que a educação inclusiva ainda é um desafio a ser superado

no ensino superior no nosso País. Através dos decretos e leis, as políticas de
inclusão marcam um importante avanço, mas não garantem, por si só, que
essas ações sejam implementadas verdadeiramente, pois necessita-se que
estas ações sejam associadas à medidas concretas que almejam tanto o
espaço acadêmico de formação do aluno, como também em toda a sociedade.
Assim, deve-se garantir a qualquer indivíduo um ensino superior de
qualidade, abrindo caminhos para sua formação profissional e pessoal,
atuando como um cidadão participativo e crítico nos mais diversos contextos
sociais no ensino superior do Brasil. Por fim, reafirma-se que devemos
reconhecer a diversidade humana que há no País, incluindo todos as pessoas
com deficiência nesse espaço, bem como também considerar que esta
diversidade impõe-se como uma medida para a implementação e execução de
políticas de inclusão, tendo, assim, mudanças nos paradigmas sociais e
consequente reorganização de todas as práticas educacionais.
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RESUMO
A evasão de alunos no ensino superior brasileiro possui índices significativos, sendo seus
fatores relacionados a dificuldades financeiras, às decisões equivocadas em relação à escolha
do curso, e às inadequações dos serviços oferecidos pelas instituições de ensino superior. Há
um contingente de alunos com deficiência que tem ingressado paulatinamente na formação
universitária, decorrência das políticas de fomento à inclusão na educação básica e das ações
afirmativas de acessibilidade ao ensino superior. Contudo, a evasão também se evidencia para
estes sujeitos, cuja permanência seria relevante em função da condições sociais e profissionais
que lhe seriam oportunizadas, frente às barreiras que vivenciam. Diante deste contexto, a
investigação propõe analisar a evasão de alunos surdos em instituição privada, a partir de
pesquisa documental, perfazendo o período de 2000 a 2013, a partir de dados acadêmicos
analisados por meio de estatística descritiva. Os resultados indicam que as escolas de
educação especial são as instituições de origem de 61% de alunos surdos no ensino médio. A
forma de ingresso no ES de maior prevalência entre os alunos surdos é a modalidade do
vestibular 87,88%. Os cursos de licenciatura são a escolha de 51,52% de alunos que estiveram
matriculados no período pesquisado. Os dados referentes às movimentações acadêmicas
indicam que 66,67% dos alunos surdos vivenciaram mudanças em relação à organização
inicial do semestre em que estavam matriculados, especialmente em relação às disciplinas
escolhidas. A evasão dos alunos surdos ocorre exclusivamente nos dois primeiros semestres
do curso, sendo que o índice no primeiro semestre é de 42% e no segundo semestre 58%.
Palavras-chave: Educação Superior. Evasão. Inclusão. Surdez.

INTRODUÇÃO

Desde o final dos anos de 1990, o governo federal e as Instituições de
Ensino Superior (IES) brasileiras buscam ampliar o acesso da população ao
ensino superior. Nesse sentido, a partir de 1994, as IES privadas foram
incentivadas a aumentar as vagas ofertadas e, após 2002, passaram a ser
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ampliadas, também, as vagas nas IES públicas. Segundo Slhessarenko (2016),
a partir da promulgação da Lei 9.394/1996 que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional, o ensino superior se expandiu de forma acelerada. Esta
expansão trouxe como consequência o aumento do número de IES e
ampliação de vagas oferecidas, gerando maior competitividade no mercado de
serviços em ensino superior.
Nas últimas décadas, o ensino superior brasileiro vem passando por
uma série de transformações. Na década de 2000 em especial, foi realizado
um grande programa de expansão do ensino superior, o chamado Programa de
Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais
(Reuni). O Reuni foi instituído pelo Decreto 6.096/2007 que tem, entre outros
objetivos, criar novos cursos de graduação, aumentar o número de vagas e
reduzir os índices de evasão. Segundo as diretrizes gerais do Reuni, os índices
de evasão de estudantes nos cursos de graduação atingem, em alguns casos,
níveis alarmantes. (INEP, 2007)
A iniciativa atingiu os objetivos de ampliação da oferta no ES e também
da quantidade de pessoas matriculadas. De acordo com os dados do Censo da
Educação

Superior

(CENSUP)

de

2015,

nesse

ano

encontravam-se

matriculados mais 8 milhões de brasileiros, um crescimento que representa
aproximadamente 40% a mais de matrículas registradas em 2007. Atualmente
no Brasil há oferta de 319 títulos de graduação, com oferta que chega a 33.767
cursos em todo Brasil (em 2009, esse número era de 28.673). No entanto no
que diz respeito à evasão, as expectativas não foram atingidas. O índice
registrado em 2009 foi de 16,6% e passou a aumentar a cada ano, registrando
39,2% de abandono do ES em 2015. (INEP, 2015).
Oriundo desta realidade, a queda no número de ingressantes, associada
ao aumento do número de vagas ofertadas, tem ampliado a ociosidade das
IES. Os dados publicados pelo INEP mostram que o conjunto de IES privadas
apresenta, anualmente, em torno de 20% de evasão. Neste panorama as IES
tem sido exigidas no sentido de satisfazer as necessidades de seus alunos,
conforme Slhessarenko (2016) os gestores reconhecem que, devido ao maior

número de ofertas de vagas e o amplo número de IES, os alunos buscam por
instituições que satisfaçam suas expectativas e que ofereçam os melhores
serviços. Dentro desta realidade ocorre o aumento nos números de alunos
evadidos, situação que é sem dúvidas um fator preocupante para as
instituições de ensino e que traz prejuízos em diversas esferas. O crescimento
do índice de alunos evadidos, conforme dados do CENSUP (INEP) de 2015 é
demonstrado na tabela abaixo:

Ano

Taxa de Evasão

2009

16,6%

2010

30,0%

2011

32,4%

2012

35,4%

2013

35,5%

2014

37,6%

2015

39,2%

Fonte: INEP (2015). http://portal.inep.gov.br

Para Silva Filho (2007) a evasão é um problema internacional que afeta
os resultados dos processos educacionais, ocasionando prejuízos sociais,
acadêmicos e econômicos, gerando ociosidade de docentes, funcionários,
material e espaço físico. Alencar (2014) considera que a evasão acadêmica
representa o não cumprimento do papel social que o ensino superior deve
realizar, sendo a instituição também responsável pelo percurso do seu aluno no
que se refere ao seu sucesso ou fracasso acadêmico. Entender as possíveis
causas que levam a evasão e pensar em medidas para a mudança desta
situação é relevante.
Do universo de alunos na educação superior brasileira - 7,3 milhões em
2013, quase 300 mil matrículas acima do registrado no ano anterior,
contabilizando no período 2012-2013 crescimento de 3,8%, sendo 1,9% na
rede pública e 4,5% na rede privada - as matrículas de alunos com deficiência

aumentaram quase 50% nos últimos quatro anos, sendo a maioria em cursos
de graduação presenciais. Em 2013 eram quase 30 mil alunos, enquanto em
2010 eram pouco mais de 19 mil (INEP, 2014).
Há inquestionável ampliação do acesso aos alunos com deficiência à
educação. A quantidade de matrículas de pessoas com deficiência na
educação superior aumentou 933,6% entre 2000 e 2010. Estudantes com
deficiência passaram de 2.173 no começo do período para 20.287 em 2010 —
6.884 na rede pública e 13.403 na rede particular. O número de instituições de
educação superior que atendem alunos com deficiência mais que duplicou no
período, ao passar de 1.180 no fim do século passado para 2.378 em 2010.
Destas, 1.948 contam com estrutura de acessibilidade para os estudantes
(BRASIL, 2012).
A evasão é assunto preocupante que se agrava entre os alunos com
deficiência, ainda mais quando o ingresso desse público no ES não apresentou
os mesmos índices de crescimento. Dentre a série histórica oferecida pelo
Censup, de 2009 a 2015, nota-se que a participação dos alunos com
deficiência passou de 0,8% para 1,9%. Já a evasão entre esses alunos atinge
o índice de 55%. Dessa forma, para cada 1 aluno sem deficiência evadido, há 6
alunos cursando o ES, enquanto que para cada um aluno com deficiência
evadido, há somente 2 cursando o ES.
Considerando este contexto, a pesquisa se propôs a analisar, através de
pesquisa documental em instituição de ensino superior comunitária na região
metropolitana de Porto Alegre (RS), a evasão no ensino superior de alunos
surdos. A amostra é composta de 33 sujeitos, matriculados no período entre os
anos 2000 e 2013/1 e que não concluíram a formação no ensino superior. Os
dados foram obtidos nos registros da secretaria acadêmica da instituição e
analisados estatisticamente de forma descritiva buscando estabelecer relações
e análises sobre as informações coletadas.

EVASÃO NO ENSINO SUPERIOR

Cislaghi (2008) afirma que a quantificação e qualificação das questões
presentes na evasão do ensino superior são muito relevantes, visto a
magnitude do problema, buscando assim um franco combate ás causas deste
fenômeno. As pesquisas realizadas referentes ao tema da evasão no ensino
superior

apontam

para

aspectos

externos

e

internos

como

fatores

determinantes para sua ocorrência. Silva Filho (2007) diz que as instituições
públicas e privadas apontam como principal razão para evasão as condições
financeiras do aluno para seguir com os estudos. Porém, tal resposta acaba por
simplificar a situação posta, uma vez que as questões acadêmicas,
expectativas em relação ao próprio aproveitamento e a integração do aluno no
ambiente institucional, se constituem como fatores muito importantes para a
sua permanência no ensino superior. Lanzer (2006) menciona três dimensões
como principais causas da evasão: a dimensão acadêmica no que diz respeito
aos aspectos educacionais como baixo aproveitamento em sala de aula,
dificuldades em disciplinas básicas entre outros; a dimensão financeira onde
situações como baixo poder aquisitivo, necessidade de emprego ou perda
deste possam contribuir para as condições e possibilidades do aluno; e a
dimensão pessoal como a escolha equivocada do curso, frustações
relacionadas as disciplinas, além de aspectos psicológicos e comportamentais.
Na perspectiva da escolha equivocada por um curso CislaghiI (2008)
ressalta que além deste fator o estudante necessita se adaptar as novas
demandas no processo de aprendizagem, projeto pedagógico do curso,
recursos materiais, possíveis limitações no se refere ao espaço físico das IES.
Para Silva (2012) há um fator importante a ser destacado como possível
responsável

pela

evasão:

o

descontentamento

com

as

perspectivas

profissionais. O status profissional está relacionado com o prestígio social da
função e a expectativa de remuneração. Os cursos de licenciatura neste caso
sairiam em desvantagem visto que a desvalorização desta área é histórica.

Quando estes aspectos relacionados ao status profissional não convergem, o
aluno tende a abandonar o curso e buscar outro que lhe supram tais
expectativas.
A evasão no ensino superior pode refletir um descompasso de direitos
relacionados a educação, segundo Goldemberg (1993) a educação é
considerada um bem em si, porém por si só, não é capaz de criar condições
que coloque a universalização do acesso ao espaço escolar como prioridade
governamental. A desigualdade cultural inicia na educação básica quando já se
apresentam as diferenças de oportunidades e acesso a conhecimentos
diversos. Nesta direção Baggi (2011) considera como primeiro passo para uma
escola de qualidade é necessário reconhecer as desigualdades, caso contrário,
alunos estarão incluídos no ambiente escolar, porém poucos irão se apropriar
do conhecimento que o processo de aprendizagem exige.

O aluno surdo no Ensino Superior

De acordo com Ansay (2010) o aluno surdo que ingressa no ensino
superior é um sujeito que superou diversas barreiras, tendo construindo ao
longo de sua escolarização recursos para o avanço neste contexto. Nesta
perspectiva Bisol (2010) salienta a importância de considerar a trajetória
escolar pregressa do aluno surdo que ingressa no ensino superior e em qual
realidade institucional este aluno busca se inserir. A universidade é um contexto
novo que se constitui por normas, princípios e características do mundo
ouvinte, um ambiente desafiador para o aluno surdo. Moura (2016) sugere que
a escola de ensino médio pode contribuir para as dificuldades encontradas pelo
aluno surdo no ensino superior, quando há ausência de orientações no sentido
de esclarecer o aluno quanto ao contexto universitário e demandas que
envolvam o acesso ao ensino superior.
Martins e Lacerda (2015) desenvolveram pesquisa que analisa as
questões relativas ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o acesso de
estudantes surdos no ensino superior brasileiro. Constatam que a classificação

(média) alcançada por alunos surdos é de 360,82 pontos, enquanto que a
média nacional dos estudantes é 478,11 pontos. O resultado pode indicar que a
educação ofertada aos alunos surdos não tem a qualidade necessária para
uma aprendizagem que possibilite a estes sujeitos alcançarem os resultados
exigidos para este nível de ensino.
Para Daroque (2011) falar da inclusão dos alunos surdos no ES implica
em pensar na escolarização básica destes sujeitos, nas defasagens de
aprendizado, nos obstáculos para a comunicação e no desconhecimento das
instituições e profissionais envolvidos neste processo no que se refere às
especificidades que tangem a educação dos alunos surdos. Cruz (2009) atenta
para as dificuldades de comunicação encontradas pelo aluno surdo no ensino
superior, sendo os ambientes escolares organizados para ouvintes e por
ouvintes, onde não há uma língua compartilhada com os surdos. Na ausência
de uma língua comum a todos, torna-se quase inviável a interlocução surdosouvintes, fluindo as ocorrências de outros problemas. Segundo Bisol (2010)
grande parte dos professores e colegas são ouvintes, desconhecem as
particularidades da surdez, ignoram a língua de sinais, são permeados por
ideias do senso comum e alguns tem dificuldades em se relacionar com o que
é diferente.
Silva (2014) atenta para a pouca interação entre alunos surdos e
professores sem proficiência em Libras, o que explica parte das dificuldades
encontradas no ambiente acadêmico. O acesso à Libras e a presença de
intérprete são recursos importantes para a aprendizagem do aluno surdo.
Fernandes (2014) considera que a educação inclusiva para surdos requer uma
transformação, onde aspectos sócio - culturais e linguísticos fossem
contemplados no currículo, além da presença de professores surdos como
referência de identificação para este aluno e adequação pedagógica para o
ensino e avaliação do português como segunda língua. Neste sentido Daroque
(2011) indica que a formação específica do corpo docente que trabalha com o
aluno surdo e a conscientização da comunidade acadêmica em geral é de
suma importância para inclusão deste aluno no IES. Bisol (2010) ainda enfatiza

que as instituições precisam revisitar

seus processos de ensino e

aprendizagem, conhecer os aspectos relacionados a surdez, as diferenças
linguísticas e culturais e a maneira que essas diferenças interferem na trajetória
acadêmica dos alunos surdos.
METODOLOGIA
A investigação desenvolvida para analisar a evasão de alunos surdos no
ensino superior tem delineamento quantitativo, descritivo e documental. De
acordo com Gil (2010) a pesquisa documental é caracterizada pelo uso de
dados já existentes, documentos institucionais, órgãos públicos ou outras
organizações. Para esta pesquisa o levantamento dos dados foi possível
através de dados acadêmicos fornecidos pela secretaria de uma instituição de
ensino superior comunitária da região metropolitana de Porto Alegre (RS).
Conforme Silva Filho (2007) a evasão no ensino superior pode ser medida em
um curso, em uma área de conhecimento, desde que se tenha acesso a dados
e informações pertinentes, podendo ser medida através de informações
disponíveis nos setores de registro acadêmico das instituições.
Foram analisadas a informações atinentes ao percurso acadêmicos de
33 alunos surdos, matriculados na instituição entre 2000 a 2013, sendo
identificados dados sócio demográficos (como residência, data nascimento,
estado civil, escola onde cursou ensino médio) e aspectos relativos à trajetória
de formação: disciplinas cursadas, trocas de curso, movimentação acadêmica,
modalidade de ingresso e solicitação de trancamento e/ou cancelamento. Os
dados foram obtidos a partir de registros da secretaria acadêmica da
instituição, sendo descritos e analisados a seguir.

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Inicialmente serão apresentados os resultados que buscam caracterizar
a amostra de 33 alunos que compõe esta investigação. A idade dos alunos
surdos que estiveram matriculados no período de 2003 a 2013 na instituição

compõem: de 20 a 39 anos 57,58%, de 40 a 59 anos 36,36% e mais de 60
anos 6,06%.
Prevalecem sujeitos do sexo feminino 57,58%, sob o masculino 42,42%.
Em relação ao estado civil 81,82% são solteiros, 15,15% casados, e 3,03% não
informaram. Em relação à residência, 51,52% moram na capital do estado
Porto Alegre, 33,33% na região do Vale do Rio dos Sinos, 9,09% na Região
Metropolitana e 6,06 não declararam.

O percurso escolar e acadêmico

No que se refere aos estabelecimentos de conclusão do ensino médio,
as escolas de educação especial são as instituições de origem de 61% de
alunos surdos, seguido de escolas de ensino regular (30%), e de educação de
jovens e adultos (EJA) 3%. Esta informação pode sugerir, considerando a idade
dos alunos, que sua escolarização foi predominante em escolas especiais,
modalidade que vigorava como diretriz no momento em que cursavam ensino
fundamental.
Gráfico 1 – Modalidade de escola no ensino médio

A forma de ingresso no ES de maior prevalência entre os alunos surdos
se apresenta da seguinte forma: 87,88% prestaram vestibular, 6,06%
ingressaram via transferência de outras instituições, 3,03% ENEM e 3,03%
extra vestibular.
Em relação às áreas de conhecimento e formação escolhidas pelos
alunos em sua graduação, estão assim distribuídos: Administração (4),
Ciências Biológicas (2), Ciências Contábeis (3), Ciências da Computação (3),
Direito (1), Geografia (1), História (3), Logística (1), Matemática (1) Pedagogia
(9), Psicopedagogia (2), Química (1) e Redes de Computadores (2). Neste
contexto os cursos de licenciatura são a escolha de 52% de alunos, podendose cogitar as políticas de ingresso facilitadas para estes cursos, em oposição à
característica dos cursos de tecnologia ou ciências aplicadas, possam ter
favorecido sua inserção.
Ocorreram trocas de curso durante o percurso acadêmico de 18,18%
dos alunos matriculados, prevalecendo nestes casos os cursos tecnólogos e de
licenciatura onde há permanência de no máximo 2 semestres cursados.
Os dados referentes às movimentações acadêmicas indicam que
66,67% dos alunos surdos vivenciaram mudanças em relação à organização
inicial do semestre em que estavam matriculados, especialmente em relação
às disciplinas escolhidas. São descritas na documentação analisada, inúmeros
ajustes de horário (alteração do dia em que o aluno cursaria) ou troca de
disciplinas. Ao investigar o detalhamento das informações que explicitam este
processo na documentação do aluno, a ocorrência remete sistematicamente à
realocações de interpretes de libras, face ao necessário contingenciamento
para atendimento de alunos. Esta ação, portanto, é uma intencionalidade da
instituição e não uma demanda do discente, possivelmente tendo reflexos
sobre o percurso idealizado originalmente pelo aluno, como também na
ordenação prevista para a aquisição de conhecimentos nas disciplinas,
postulada na matriz curricular dos cursos.
Importante

ressaltar que

a

evasão

dos

alunos

surdos ocorre

exclusivamente nos dois primeiros semestres do curso, sendo que o índice no
primeiro semestre é de 42% e no segundo semestre 58%. Considerando este
período como momento de apropriação e inserção no ensino superior, pode-se
cogitar a dificuldade imediata dos alunos com o contexto vivenciado, cujas
variáveis são melhor entendidas a partir do detalhamento desta questão.
Embora 42,43% dos alunos surdos não informem à instituição o motivo
de sua evasão, o que compromete o entendimento da totalidade das razões
que atingem este grupo analisado, os informantes indicam que 15,15%
atribuem a motivos financeiros, 9,09% motivos pessoais, 6,06 % mudança de
estado e problemas de saúde, 3,03% transferência, retorno a instituição de
origem ou reopção de curso, 3,03% repensar o curso e prestar vestibular em
outra instituição o índice de 3,03% é remetido igualmente ao horário de
trabalho e nascimento de filhos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A investigação propôs analisar a evasão de alunos surdos em instituição
privada, a partir de pesquisa documental, perfazendo o período de 2000 a
2013. A coleta de dados foi realizada a partir das informações acadêmicas
registradas pela IES durante a permanência do estudante, sendo analisadas
por meio de estatística descritiva.
As escolas de educação especial são as instituições de origem de 61%
de alunos surdos na conclusão do ensino médio, 30% vem de escola regular,
6% não especifica e 3% concluem o ensino médio em EJA. A forma de
ingresso no ES de maior prevalência 87,88% é a modalidade do vestibular. Os
cursos de licenciatura são a escolha de 51,52% de alunos que estiveram
matriculados no período pesquisado, seguidos por cursos da área de Ciências
Humanas 27,27%, Tecnólogos 12,12% e Ciências Exatas 9,09%. Os dados
referentes às movimentações acadêmicas indicam que 66,67% dos alunos
surdos vivenciaram mudanças em relação à organização inicial do semestre
em que estavam matriculados, especialmente em relação às disciplinas
escolhidas, a ocorrência remete sistematicamente a realocações de interpretes

de libras. A evasão dos alunos surdos ocorre exclusivamente nos dois
primeiros semestres do curso, sendo que o índice no primeiro semestre é de
42% e no segundo semestre 58%. Entre os motivos da evasão mencionados
na pesquisa os financeiros se constituem de 15,15%, pessoais 9,09%, saúde e
mudança de estado 6,06 cada um, horário de trabalho, retorno a instituição de
origem, opção por outro tipo de curso (Libras), transferência, repensar o curso,
prestara vestibular em outra instituição e nascimento do segundo filho 3,03%
cada um dos citados.
Para futuras investigações sugerem-se estudos comparativos com outros
grupos e ampliação dos resultados a partir de pesquisa qualitativa e realização
de entrevistas, podendo trazer elementos que auxiliem na elucidação da
temática investigada.
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RESUMO
O presente trabalho apresentará as contribuições das tecnologias de informação e
comunicação para a promoção da educação inclusiva, com ênfase na utilização de um objeto
tecnológico para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem de um aluno com deficiência.
O objetivo é analisar a experiência de um aluno com paralisia cerebral, estudante da educação
infantil de uma escola de ensino privado de Santa Maria RS, com um software educativo no
processo de aprendizagem das vogais. Buscou-se também analisar como estabelece a relação
desse aluno com o artefato tecnológico, sua compreensão e interação com o objeto de
aprendizagem, e verificar os benefícios que o software educativo ppde proporcionar para o
desenvolvimento na compreensão do conteúdo abordado. O estudo se caracteriza como uma
pesquisa qualitativa, com observação participativa e uilização de diário de campo para os
registros das observações. Verificou que apesar das dificuldades presentes no software para a
acessibilidade do aluno, o estimulo do objeto de aprendizagem proporciona avanços no
processo de ensino e no seu desenvolvimento humano. Cabe destacar a importância da
utilização das Tic’s como estratégia de aprendizagem (significativa e adequada) às
necessidades educacionais dos alunos, o que favorece o processo de ensino-aprendizagem,
com maior autonomia dos alunos, além de propiciar melhoras no desempenho, no
desenvolvimento, nas interações e em sala de aula, dentre outros.
Palavras-chave: Educação Inclusiva. Paralisia Cerebral. Tecnologias de Informação e
Comunicação.
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As Tecnologias de Informação e Comunicação (Tic’s) inauguraram um
novo contexto na sociedade, ampliando as possibilidades de participação das
pessoas com deficiência no mundo coorporativo. No âmbito escolar as
tecnologias se apresentam como promissoras para a consolidação de um
sistema educacional inclusivo, devido à potencialidade dos recursos e às
possibilidades de construção de metodologias pedagógicas em sala de aula.
As Tecnologias de Informação e Comunicação (Tic’s) estão cada vez mais
inseridas no universo escolar, sendo utilizadas como ferramentas educacionais
no processo de ensino-aprendizagem. Nesse contexto, preocupa-se com a
inclusão digital de todos, principalmente, dos alunos com deficiência.
O artigo 74 da Lei N. 13.146/2015 dispõe que “é garantido à pessoa com
deficiência acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas, processos,
métodos e serviços de tecnologia assistiva que maximizem sua autonomia,
mobilidade pessoal e qualidade de vida”.
Inúmeros desafios estão postos para a efetiva educação inclusiva diante
da diversificação de sujeitos no ambiente escolar. Um exemplo desse processo
é vivenciado por alunos com paralisia cerebral, que muitas vezes ficam
deslocados, com metodologias em sala de aula e técnicas inadequadas. De
outro modo, pretende-se, com a utilização das novas tecnologias, promover a
facilitação e a participação de todos os alunos no processo de ensinoaprendizagem.
Cada vez mais crescem os investimentos em recursos educacionais, a fim
de apoiar estes alunos no processo de ensino e aprendizagem. Um dos
recursos interativos e lúdicos que auxiliam no dinamismo do processo de
aprendizagem, são os objetos de aprendizagem. Os objetos de aprendizagem
além de constituir uma ferramenta que contribui para prática docente, é um
instrumento prazeroso no ensino para os alunos. Os objetos de aprendizagem
podem tornar mais simples a compreensão de fenômenos a serem estudados,
através da capacidade de animação e simulação.
Os softwares podem ser considerados programas educacionais a partir

do momento em sejam projetados por meio de uma metodologia que os
contextualizem

no

processo

ensino-aprendizagem.

Um

software

detalhadamente pensado para mediar à aprendizagem pode deixar a desejar
se a metodologia do professor não for adequada ou adaptada a situações
específicas de aprendizagem. Portanto, quando se desenvolve um software
educacional para apoio ao processo de aprendizagem, de uma determinada
área de conhecimentos e de um determinado conteúdo, uma das etapas
primordiais de sua produção é definir a concepção pedagógica daqueles que
estão envolvidos no seu desenvolvimento e implementação.
O objetivo desse trabalho é analisar a experiência de um aluno com
paralisia cerebral da educação infantil, utilizando um software educativo no
processo de ensino e aprendizagem das vogais. Pretende-se relatar as práticas
do aluno com software, o seu conhecimento no manuseio de artefatos
tecnológicos, o processo de aprendizagem, o seu interesse pelas atividades, as
interações e participações em sala de aula. Serão observadas as relações de
comunicação, interação social e comportamento do aluno diante desse
processo.
Busca-se, também, analisar como se estabelece a relação desse aluno
com o artefato tecnológico, a sua compreensão e interação com o objeto de
aprendizagem, a fim de se verificar os possíveis benefícios do software
educativo para o desenvolvimento na compreensão do conteúdo abordado.
O trabalho está estruturado em três seções. Primeiramente, feitos
apontamentos sobre a paralisia cerebral e a importância da educação inclusiva.
Posteriormente apontamentos sobre a utilização de metodologias pedagógicas,
de produtos e de serviços para a inclusão dos alunos, e a análise dos
resultados. E, por fim, feitas considerações finais.

PARALISIA CEREBRAL E A EDUCAÇÃO INCLUSIVA
A educação é um fenômeno que envolve a teorização e a reflexão para a
construção do papel da escola na superação da lógica da exclusão. Trata-se,

pois, de uma ação social com objetivos oriundos de processos, ou soma
desses processos, sociais, culturais, políticos, conteúdos disciplinados em
detrimento do currículo, encadeados em função da formação do ser humano.
A escola é um ambiente social capaz de promover a maior diversificação
de sujeitos, e a partir dessas relações surge uma reflexão acerca da
construção do conhecimento, da constituição de sujeitos e dos desafios à
inclusão.
A inclusão escolar pode proporcionar a essas crianças oportunidades de
convivência com outras da mesma faixa etária, constituindo-se num espaço de
aprendizagem e de desenvolvimento social. Um exemplo desse processo é
vivenciado por crianças com paralisia cerebral, que acabam sofrendo pela falta
de preparação dos professores serem incluídas em escolas regulares, o que
acaba interferindo no seu aprendizado.
Muitas vezes, os estudantes com paralisia cerebral ficam deslocados em
sala de aula, sendo que muitos deles têm dificuldade no aprendizado, além de
comprometimentos em sua mobilidade. Um facilitador para o seu desempenho
na escola, por exemplo, são as atividades interligadas às tecnologias da
informação que auxiliam a interação e no desenvolvimento pedagógico.
O principal objetivo da inclusão escolar é, sem nenhuma distinção, inserir
todas as crianças no ambiente escolar, proporcionando a essas crianças
oportunidades de relações e formando um espaço de aprendizagem e
desenvolvimento social, com respeito e valorização das diferenças. Os
exemplos de aprendizagem são variados, variam de sujeito a sujeito.
A encefalopatia crônica não-progressiva é popularmente conhecida como
paralisia cerebral (PC), é definida como um distúrbio permanente não invariável
do movimento e da postura, proveniente de lesões não progressivas no cérebro
que iniciam nos primeiros anos de vida. A PC é determinada pela mudança de
movimentos posturais dos pacientes, em decorrência a uma lesão, ou
disfunção do sistema nervoso central, não sendo causado por doença
degenerativa.
Segundo a Associação Brasileira de Paralisia Cerebral de Coimbra, a

paralisia cerebral afeta cerca de 1 a 2 crianças de cada 1000 nascidas, sendo
mais comuns entre bebês prematuros, crianças com peso menor que 1,5 kg ao
nascer, problemas durante o estado gestacional e doenças que causem
anormalidades no fluxo sanguíneo da placenta ou útero.
O efeito da paralisia cerebral nas habilidades funcionais varia muito.
Algumas pessoas são capazes de caminhar, enquanto outras não são, a
amplitude de movimento pode ser reduzida em várias articulações do corpo,
devido à rigidez muscular.
Muitas crianças com PC têm, também, outras alterações que resultam de
lesão cerebral, as quais incluem, por exemplo, problemas de cognição,
comunicação, percepção, atenção, concentração e/ou epilepsia. Algumas
pessoas mostram função intelectual normal, ao passo que outras podem
apresentar deficiência intelectual.
Assim, o ensino é orientado para o aluno que é visto como um todo, nas
áreas acadêmicas, socioemocionais e pessoais, tendo por base as suas
caraterísticas e necessidades, para a defesa dos direitos e para a criação de
igualdade de oportunidades educacionais. (CORREIA, 2010).
A Política nacional de Educação Especial na Perspectiva de Educação
Inclusiva (Brasil/2008) propõe a mudança de valores, atitudes e práticas
educacionais para atender a todos os estudantes, sem nenhum tipo de
discriminação, assegurando uma educação de qualidade.
Inclusão é um processo interativo e dinâmico, influenciado por aspectos
individuais e sociais. E os alunos têm muito a oferecer, e muitas vezes eles são
encobertos por véus de indiferença ou estereotipados com nossos preconceitos
ou tendências à padronização de suas condutas (DOMINGOS, 2013, p.477).

A UTILIZAÇÃO DE ALTERNATIVAS PEDAGÓGICO-METODOLÓGICAS
PARA A INCLUSÃO DIGITAL DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA
As tecnologias de informação e comunicação (Tic’s) estão cada vez mais
inseridas e contextualizadas no ambiente escolar. A utilização das Tic’s amplia
as possibilidades de participação e inclusão das pessoas com deficiência, no

universo escolar como no mundo corporativo.
As adaptações proporcionadas pelas tecnologias de informação e
comunicação têm o objetivo de facilitar. Inclusive, em alguns casos chega a ser
a única maneira de interação e integração de pessoas com deficiência, o que
favorece a participação, o desenvolvimento e a interação como participantes
efetivos, colaborativos e produtivos (JUNQUEIRA, 2011).
Cada vez mais crescem os investimentos em recursos educacionais, a fim
de apoiar estes alunos no processo de ensino e aprendizagem, e o contexto
envolve

inúmeros

aspectos,

dentre

eles

a

habilitação/preparação

de

professores e especialistas, a utilização de recursos, de metodologias e de
materiais didáticos adaptados às necessidades dos alunos, a necessidade de
apoio pedagógico ao aluno e ao professor regular, auxílios tecnológicos, dentre
outros (ALBA, 2006).
Domingos (2013, p.476) explica que as novas tecnologias corroboram
com a mobilidade humana e, ao multiplicar proximidades cognitivas e afetivas,
apontam para a heterogeneidade do coletivo, que perfilha e estima a
diversidade humana sem qualquer exclusão.
As Tic’s ao atuarem como objetos catalisadores da inteligência coletiva
tornam-se entidades que propiciam o amparo da diversidade. Não só o
computador, mas as diversas mídias existentes podem promover situações de
aprendizagem que favoreçam a construção do conhecimento de forma mais
atrativa, significativa, participativa e colaborativa para todos os alunos,
principalmente os com deficiência (DOMINGOS, 2013, p.474).
Para Martins (2008, p.9), as Tic’s proporcionam múltiplas funcionalidades
às crianças com paralisia cerebral, as quais necessitam de atenção especial.
Os

recursos

facilitam

a

comunicação,

o

acesso

à

informação,

o

desenvolvimento cognitivo, social e psicomotor com a realização de de
aprendizagens.
A impossibilidade ou dificuldade de falar, tendo em conta que a fala é uma
função motora, originada pela falta de controlo dos movimentos, pode conduzir
à mera ideia de que estas crianças, na globalidade, têm dificuldades

intelectuais e desenvolvimentais, o que na realidade não é (SOUZA, 2009),
podendo ser privadas de vivenciar experiências, resultantes das suas
deficiências, impedindo assim o seu desenvolvimento (OLIVEIRA e al., 2004;
LIMA e FONSECA, 2009). Neste contexto, as tecnologias de informação e
comunicadas adequadas à educação e à necessidade do aluno se apresentam
como facilitador dessas experiências.
Destaca-se que, apesar das vantagens e contribuições que a utilização
dos serviços digitais proporcionam, não deve negligenciar-se a componente
pedagógica, que deverá abarcar como objetivo que o hardware ou software
seja um meio para atingir esse fim e não um fim em si. O computador encoraja
a autonomia, estimula o trabalho da criança e favorece a aprendizagem. Cabe
ao professor conceber meios para favorecer a interação ‘máquina/criança’,
proporcionando (verdadeiros) atos de comunicação/interação/desenvolvimento
(MARTTINS, 2008).
Desse modo, conforme assevera Martins-Vaz (2009), o professor deve
adaptar os programas às necessidades e às possibilidades de cada estudante
e personalizar as sessões de trabalho, fazendo-as sentir como um verdadeiro
interlocutor válido, real e individualizado.
A racionalização, organização do ato docente, com articulação do
contexto escolar, constituem a base do planejamento docente. Nesse sentido, o
ato de planejar exige dos educadores a reflexão e mobilização da educação e
seus significados, em baseiam-se a definição de valores, princípios,
diversidade e práticas no espaço escolar dentro do contexto dos alunados.
A adaptação do currículo, por exemplo, é necessária, a fim de respeitar a
diversidade escolar. O currículo produz sujeitos, ou seja, está intimamente
implicado em que tipo de sujeito irá ser construído. A importância do currículo
na perspectiva social remete à “proposição de adaptações curriculares capazes
de assegurar o domínio das matérias curriculares, promovendo-se a igualdade
de oportunidades para o sucesso educativo” (CARVALHO, 2013, p.29).
As tecnologias assistivas computacionais além de serem ferramentas
práticas,

permitem

algumas

adaptações

em

conformidade

com

as

necessidades individuais, atendendo às especificidades de alunos com
coordenação motora reduzida, com diminuição de atenção, ou alunos com
baixa visão ou cegueira, e alunos com transtorno global de desenvolvimento
(JUNQUEIRA, 2011).
Para que o aluno com deficiência possa participar de sua aula,
primeiramente deve-se analisar o tipo de acessibilidade atenderá melhor as
suas necessidades especiais e especificas. Ainda, é necessário adaptar o
conteúdo a ser transmitido para linguagem digital. Algumas vezes faz-se
necessário a utilização de acessório externo, de tal forma que seja adequado
às necessidades pessoais, tais como teclado em casulo, mouse aumentado,
trackball, joystck, acessório para digitação, dentre outro que se somarão aos
recursos, permitindo, assim, o entrosamento perfeito do usuário no manuseio
do computador (JUNQUEIRA, 2011).
Destacam-se as contribuições das novas tecnologias na escola:
(1) Permanência do material didático;
(2) Respeito ao ritmo individual;
(3) Respostas imediatas;
(4) O aluno elabora seu tempo;
(5) Constância de conteúdo;
(6) Possibilidade de repetição;
(7) Facilidades aos impossibilitados de manusear material escolar, e
nas deficiências de comunicação utilizando mensagens texto;
(8) Recurso de leitura e escrita de textos em dislexias;
(9) Caligrafia – alguns alunos tem grande dificuldade motora
impossibilitando a comunicação escrita manual;
(10) Disponibilização de dicionários;
(11) Aumento de letras e contrastes;
(12) Cursor como guia de leitura;
(13) Noção de consequência dos movimentos;
(14) Imagens no papel tradução de mensagens fotográficas por meio
de vídeo descrição para deficientes visuais;
(15) Personalização do computador de acordo com as necessidades
individuais;
(16) Inclusão real e participativa dos alunos com necessidades
especiais na obtenção e manuseio do conteúdo educacional;
(17) Apresentação de conteúdos programáticos educacionais de
maneira atraente, dinâmica e permanente;
(18) Pela permanência e constância, pode ser usado em
treinamentos de deficientes intelectuais e também transmitir
segurança a autistas que tem baixa tolerância à inconstância;
(19) Simplificação de mensagens através de imagens representativas
pela possibilidade de projeção em tela facilita visualização por
pessoas com baixa visão;
(20) Pode imprimir dinâmica diferente às aulas que seriam montadas

pelos alunos concomitante à apresentação em projetor;
(21) Atua como auxiliar em instruções procedimentais recorrentes.

Os recursos de acessibilidade que atendem às deficiências leves e
moderadas e o uso das Tic’s visam à inclusão real e participativa de alunos
com deficiência no aprendizado formal das escolas (e universidades), visto que
facilita ou permite o uso do computador como ferramenta de aprendizado na
sala de aula, permitindo a individualização e personalização, dentre outros
aspectos que são requeridos pelas necessidades especiais desses alunos
(JUNQUEIRA, 2011).
Assim, resta aos educadores, gestores, licenciados e pedagogos,
apropriarem-se

de

metodologias

que

lhes

permitam

aprofundar

seu

conhecimento e desenvolver suas habilidades, de abordagens educacionais
que identifiquem as necessidades emergentes da prática pedagógica, de
tecnologias que lhes permitam usá-las de forma a assistir os alunos com
necessidades especiais, auxiliando-os a se emanciparem e tornarem-se
autônomos (CORTELAZZO, 2012, p.95).

METODOLOGIA
A metodologia utilizada é de forma qualitativa, com observação
participativa, junto a estudo de caso, que busca criar e atribuir significado aos
fatos, fenômenos e acontecimentos. Utilizou-se diário de campo e os dados
observáveis ao campo de pesquisa vão desvelar valores, crenças, hábitos,
atitudes, representações, opiniões para entender, interpretar e compreender as
complexidades de fatos e processos particulares e específicos do aluno e seu
contexto.
Também se procedeu à pesquisa bibliográfica, com consulta a livros,
manuais, periódicos eletrônicos e legislação aplicada, a fim de buscar
respostas para as experiências educacionais, sociais, e subjetivas no contexto
do processo de utilização de um software educativo e compor o estudo teórico
sobre as temáticas de inclusão, Tecnologias de Informação e Comunicação

(Tic’s) e paralisia cerebral.
Cabe mencionar que a coleta de dados se baseia no Estudo de Caso,
com o objetivo de organizar um relatório, a partir das experiências vivenciada
por um aluno com paralisia cerebral, estudante da educação infantil, com o
software educativo auxiliando na aprendizagem. O aluno teve acesso ao objeto
de aprendizagem duas vezes por semana, um durante aula de informática da
turma e durante o seu atendimento educacional especializado, sendo
acompanhado por duas semanas no decorrer desse processo. Outros dois
encontros aconteceram na sala de aula, para observar e analisar a relação e
interação do aluno com o conteúdo, assim como seu interesse e participação
em sala de aula.
A realização deste projeto visa relatar o processo de utilização de um
software educativo para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem de um
aluno com paralisia cerebral, estudante da educação infantil, pré B de uma
escola de ensino privado de Santa Maria RS. O software educativo foi
elaborado como objeto de aprendizagem a partir da disciplina de Tic’s do
6ºsemestre do curso de Educação Especial Noturno da UFSM, com o objetivo
de contribuir para a aprendizagem e compreensão das vogais. Este trabalho
servirá de base para compreender os efeitos do processo do objeto de
aprendizagem através de um software, e para analisar as possíveis formas de
estabelecimento das relações interpessoais e de ensino envolvendo o aluno no
contexto de sala de aula.
Assim sendo, a presente pesquisa tem como foco principal um diário de
campo, que constituiu em observação e registro do comportamento do aluno e
os desafios dentro da dimensão do processo de ensino e o uso de tecnologia
como ferramenta de ensino.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
O primeiro contato do aluno com o software aconteceu durante a aula de
informática. A professora titular da turma orientou o aluno, no sentido de que
ele iria jogar um jogo diferente, sobre as letras que estavam aprendendo em

sala de aula. O aluno chegou para a aula e ficou desconfiado, com o novo
jogo. Mas a primeira reação do aluno com o jogo foi de encantamento. O
menino ficou alegre com a tela de abertura e com a música do jogo,
demonstrando interesse em saber o que mais teria naquele jogo. Devido sua
dificuldade motora, em alguns momentos o aluno necessitou de auxílio para
manusear o jogo, mas não demonstrou estranheza em lidar no computador,
algo que parece ser familiarizado.
Assim que o jogo iniciou, o aluno começou a clicar sem escutar ou
carregar o jogo, então ele foi questionado sobre o que era o jogo e como jogar.
A partir dai ele foi orientado como era o jogo, e que ele deveria ter calma para
jogar. O aluno entendeu como deveria, e logo que abriu a primeira questão do
jogo ele começou a gargalhar. Ouviu três vezes a questão, repetiu a palavra,
apontou para o desenho, mas não respondeu a questão. Passamos para a
próxima questão, e o aluno repetiu os mesmos gestos. Ele gargalhou, apontou
para a figura, repetiu o nome da figura, mas não respondeu a questão. O aluno
além de repetir o nome das figuras das questões também repetiu as vogais
presentes nas alternativas. Apesar de não ter respondido nenhuma questão, o
aluno identificou as figuras nas duas questões e também as vogais presentes
nas respectivas alternativas.
O segundo encontrou do aluno com o software foi durante o atendimento
educacional especializado. Assim que a música da tela de abertura começou a
tocar, ele logo identificou o jogo e começou a gargalhar. Novamente orientado
como ele deveria jogar, e iniciamos em seguida as questões. Antes de escutar
o nome da figura, o aluno começou a dizer o nome da figura, e das vogais
presentes nas alternativas. O aluno, apesar das dificuldades motoras,
linguagem verbal, disfagia oral, decorrentes da paralisia cerebral, (ele) possui
uma boa comunicação, o que contribui para suas interações, o que contribuiu
para identificar as percepções durante o jogo. A identificação da vogal para
responder a questão foi rápida, e o aluno repetiu várias vezes a resposta da
questão. A próxima questão ele identificou a figura e as vogais, mas não
acertou na resposta, quando ele voltou para tentar novamente responder a

questão, ele clicou na mesma alternativa errada. Na terceira tentativa ele foi
orientado para escutar com mais atenção o som das vogais, e após essa
mediação o aluno respondeu correta a questão. O aluno respondeu cinco
questões, no seu segundo dia de uso do software educativo.
O terceiro dia de encontro com o aluno foi durante a aula de informática, e
o aluno já demonstrava estar à espera do jogo. Assim que o jogo começou ele
dançou com a música de abertura. Apesar das dificuldades encontradas na
acessibilidade do jogo, o aluno respondeu as três primeiras questões sem
errar. As questões seguintes o aluno apresentou mais facilidades para
responder. As dificuldades apresentadas ocorreram devido às limitações físicas
decorrentes da paralisia cerebral, como movimentar o mouse na direção
correta e clicar na afirmativa desejada.
O quarto encontro aconteceu durante o atendimento educacional
especializado, e nesse dia o aluno chegou à sala pedindo para jogar. Foi
possível perceber uma dimensão maior do aluno com o jogo e as
possibilidades de crescimento no campo educacional e social para o seu
desenvolvimento. O seu interesse em responder as questões e repetições das
palavras e alternativas foram marcantes nesse encontro.
O quinto e o sexto encontro ocorreram na sala da aula. Esses encontros
foram realizados para verificar como estava sendo refletindo as experiências do
jogo no aprendizado no ambiente da sala de aula. Segundo a professora titular
da turma, o aluno está mais atento e interessado nas atividades relacionadas à
gramática, e está mais participativo nas aulas. Conforme o relato da
professora, o aluno busca responder as perguntas realizadas durante a aula e
tenta se comunicar mais com os colegas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa abordou a temática da educação inclusiva, sob o
enfoque da utilização de tecnologias através de um software educativo,
enquanto artefato de aprendizagem para os alunos com deficiência. Foi

realizada observação participante e registros sobre o comportamento do aluno
com paralisia diante da utilização de tecnologia educativa.
Apesar das dificuldades, foi possível perceber avanços com a utilização
do software para a acessibilidade do aluno. Foi possível perceber o estímulo
que o objeto de aprendizagem proporciona ao aluno, conforme os avanços
verificados no processo de ensino e no seu desenvolvimento humano.
O objeto de aprendizagem contribuiu para que o aluno compreendesse
melhor a utilização e as funções do computador, assim como o conteúdo
abordado em sala de aula.

E além de favorecer ao desenvolvimento da

aprendizagem, verificou-se que o objeto de aprendizagem contribuiu para as
interações e participação do aluno em sala de aula.
As dificuldades encontradas consistem nos comprometimentos de
mobilidade do aluno.
A acessibilidade possibilita à pessoa com deficiência ou com mobilidade
reduzida a exercer seus direitos de cidadania. Portanto, trata-se de um
facilitador para a participação e desenvolvimento social.
Os limites e possibilidades para promover a educação inclusiva baseiamse em encarar a realidade social com políticas públicas, com investimentos e
incentivos à educação e a diversificação da escola, com a promoção da
inclusão digital de todos, com a capacitação de docentes e dos profissionais
envolvidos nesse processo.
A escola é mais do que um lugar obrigatório aos alunos. A pessoa ao
receber educação não só assimila e adquire conhecimentos programáticos,
pois,

a

educação

implica

uma

sensibilização

social,

cultural

e

de

comportamento.
Destaca-se a importância da utilização das tecnologias de informação e
comunicação como estratégia de aprendizagem significativa e adequada às
necessidades educacionais dos alunos, com e sem deficiência, o que favorece
o processo de ensino-aprendizagem, com maior autonomia dos alunos, além
de

propiciar

melhoras

interpessoal e social.

no

desempenho

escolar,

no

desenvolvimento

REFERÊNCIAS
BERTASO, J. M. Cidadania e demandas de igual dignidade: dimensão de
reconhecimento na diversidade cultural. In. Faces do Multiculturalismo:
teoria, política e direito. Organização de José Alcebíades de Oliveira Júnior.
Santo Ângelo: EDIURI, 2007.
Brasil. Lei Nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20152018/2015/Lei/L13146.htm> Acesso: 05 mai 2016.
________. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes
e Bases da Educação Nacional. Disponível em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm> Acesso: 05 mai 2016.
CARVALHO, R. E. Educação Inclusiva: com os pingos nos “is”. Porto Alegre:
Mediação, 2013.
DOMINGOS. R. A utilização das tecnologias de informação e comunicação
(tics) na inclusão de alunos com deficiência visual no ensino superior. (p-469479). In. Anais do Seminário Internacional em Educação. Universidade e
Participação 3. Rio de Janeiro, 2013.
FREITAS, J. Sustentabilidade: Direito ao Futuro. Belo Horizonte: Fórum, 2012.
JUNQUEIRA, A. A importância da TIC no processo da Inclusão Escolar.
Disponível em <
http://institutoparamitas.org.br/docsdownload/Artigo%20Agnes%20Junqueira.pd
f/>. Acesso em: 05 mai 2017.
MARTINS, L. A. R. Escola Inclusiva: pesquisa, reflexões e desafios. Brasil:
Ideia Editora LTDA, 2008.
OLIVEIRA, A. I. A. de; PINTO, R. F. ; RUFFEIL, É. Tecnologia e o
Desenvolvimento Cognitivo da criança com paralisia cerebral (2004).
Disponível em: <www.profala.com/artdef3.pdf>.Acesso: 05 mai 2017.
VALENTE J. A. (org.). Liberando a mente: computadores na educação
especial. Campinas: UNICAMP, 1991.
UNESCO. Declaração de Salamanca. Sobre Princípios, Políticas e Práticas
na Área das Necessidades Educativas Especiais. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf> Acesso em: 05
mai 2017.
O USO DE TECNOLOGIAS MÓVEIS NO PROCESSO DE SENSIBILIZAÇÃO

DA LÍNGUA ESPANHOLA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM
TRATAMENTO ONCOLÓGICO
Claudia Fumaco1
Eixo 6 – Educação e inclusão
RESUMO
O uso de tecnologias móveis é cada vez mais presente em nossa vida, tanto para atividades
rotineiras como para atividades relacionadas à educação, nos diferentes contextos. A pesquisa
teve como objetivo analisar as contribuições do uso de dispositivos móveis Tablets no processo
de sensibilização da língua espanhola, com crianças e adolescentes em tratamento oncológico,
analisando-o como recurso facilitador de novas práticas no processo de ensinar e aprender. A
pesquisa faz parte do projeto de dissertação de mestrado da autora, que se desenvolveu
dentro do ambiente não formal de educação. Classificado como uma pesquisa qualitativa
utilizou-se como procedimento metodológico, a pesquisa-ação. A pesquisa ação é um tipo de
investigação social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação
com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo no qual os pesquisadores e os
participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo
cooperativo ou participativo. Essa pesquisa foi desenvolvida em cinco etapas: Etapa1
corresponde ao diagnóstico; Etapa 2 - planejamento; Etapa 3 e 4 – implementação e análise
dos dados; Etapa 5 - elaboração do produto final. Dentro dessa perspectiva, como instrumento
de coleta de dados, foram desenvolvidas oficinas, no contexto hospitalar, com inserção e
iniciação a segunda língua. Como produto final de dissertação de mestrado profissional, foi
elaborada uma revista digital disponibilizada em rede. Desta forma, o estudo também
investigou a aceitação dos pacientes para o uso do recurso, aplicativos relacionados a
sensibilização do espanhol. Percebeu-se que esta ferramenta pode proporcionar contribuições
significativas, não só no processo de aprendizagem, como também, para inovações das
metodologias de ensino.
Palavras-chave: Dispositivos Móveis. Educação Hospitalar. Sensibilização do Espanhol.

INTRODUÇÃO

Vivemos em uma sociedade pautada pelo uso das tecnologias. Seria
algo ameaçador, na atualidade, imaginarmos nossas vidas sem elas, já que
fazem parte do nosso cotidiano. Não raro, nem percebemos o uso constante
que fazemos delas. Recentemente estamos vendo essas tecnologias invadirem
as salas de aula, surgindo, assim, as tecnologias educacionais. Hoje, a maioria
das crianças e jovens tem em sua casa computadores, notebooks, tablets,
smartphones, etc. Apesar de sempre o primeiro movimento ser de dúvida e
rejeição quando da entrada dessas ferramentas no ambiente escolar, aos
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poucos elas vão ganhando espaço e as escolas acabam por incorporá-las no
dia a dia das salas de aula. Leffa (2006) comenta, com relação ao uso de
ferramentas, que toda aprendizagem é mediada por um instrumento, seja ele
um artefato cultural, como o livro ou um fenômeno psicológico como a língua.
Nessa linha, de acordo com Paiva (2008, p. 1), “o sistema educacional sempre
se viu pressionado pela tecnologia, do livro ao computador, e faz parte de sua
história um movimento recorrente de rejeição, inserção e normalização”.
Em Paiva (2008) encontramos uma linha de tecnologias utilizadas na
educação. Essa linha começa com a tecnologia da escrita, quando os textos
ainda eram registrados no volumen (um rolo de folhas de papiro), após
passando pelo formato em códex. Logo após, veio a invenção da imprensa por
Gutemberg em 1442, que foi considerada a primeira grande revolução
tecnológica na cultura humana. Os livros didáticos também sofreram censura,
assim como hoje os computadores e os dispositivos móveis sofrem.
Quanto a televisão, como os canais que passavam em língua
estrangeira eram os canais pagos, o acesso a eles eram difíceis pelo fato de na
época serem muito caros. Com o passar dos anos, surge então os
computadores, e mais recentemente os dispositivos móveis. Embora as
ferramentas “tradicionais”, como livros, gramáticas, áudio e vídeo, sejam ainda
muito utilizadas no processo de ensino de uma língua estrangeira, os
dispositivos móveis vêm ganhando notório espaço neste processo. O
crescimento tecnológico, estimulado por diversas ferramentas e aplicativos,
torna a interação mediada pela tecnologia cada vez mais rápida, ágil e viável.
Isso nos leva a pensar que o acesso a esses dispositivos fica cada vez mais
“intuitivo”, não necessitando de tantos conhecimentos técnicos por parte dos
usuários. Pensando neste contexto, podemos de certa forma, nos atrever a
discorrer que a educação iniciou uma nova era, onde as tecnologias móveis
emergidas ao longo do tempo se unem ao objetivo principal do processo
educativo, que é a troca constante de conhecimentos entre os envolvidos.
Perante estas reflexões, vislumbrou-se em uma investigação que
avaliasse as contribuições do uso dos Tablets, no processo de ensino

aprendizagem do espanhol, dentro do contexto hospitalar, com crianças e
adolescentes que passam por tratamento de saúde. A coleta de dados foi
realizada no Centro de Tratamento da Criança e do Adolescente com Câncer e
também na Turma do Ique, que fazem parte da estrutura hospitalar do HUSM –
Hospital Universitário de Santa Maria RS, sob a chancela do Setor
Educacional/HUSM, coordenado pela professora Dra Leodi Conceição Meireles
Ortiz. As crianças e adolescentes abrangidos por essa proposta de pesquisa,
algumas vezes se afastam da escola para poderem realizar o tratamento, pois
alguns fatores relacionados à situação que se encontram, dificultam a sua
permanência física no espaço escolar. Crianças que se encontram no primeiro
ano de tratamento, ou quando a saúde necessita cuidados, recebem apoio
baseado na Resolução 230, que dá direito ao auxilio escolar domiciliar, ou seja,
uma forma de estudo a distância.
Diante deste contexto, pensou-se que usar o Tablet como tecnologia
móvel, para contribuir com o processo de ensino aprendizagem, desse grupo,
como uma ferramenta de fácil mobilidade e manuseio, com conexão de rede
sem fio, para dar suporte às possíveis mudanças de conduta desse um grupo
específico. Partindo desta hipótese, pensou-se em trabalhar com aplicativos
que poderiam auxiliar na sensibilização do espanhol, a fim de contribuir para o
desenvolvimento cognitivo destes pacientes. Desta forma e contexto, propomos
uma pesquisa qualitativa, com o procedimento focado na pesquisa-ação,
estruturada

metodologicamente

através

de

oficinas

para

abordar

a

sensibilização da língua espanhola, através do uso desta tecnologia móvel.
Utilizando-se dos aplicativos adequados, acredita-se que os pacientes irão
interagir com o mundo virtual e entrar em contato com uma segunda língua,
através de atividades que estimulem a motivação, o raciocínio e a
aprendizagem de noções básicas, contribuindo assim, para aproximação do
espanhol.
Por fim, este estudo desenvolveu-se durante 2014/15, em que
desenvolvemos uma proposta para integrar as TIC na sensibilização de uma
língua em contexto hospitalar. Como forma de registro das observações,

análises e reflexões, elaboramos como produto desta ação uma revista online,
disponibilizada dentro de um repositório em rede.

TICS E O ENSINO DE LÍNGUAS

Com o surgimento da internet, a aprendizagem de línguas estrangeiras
sofreu uma grande revolução. Através do uso de ferramentas tecnológicas é
possível trabalhar com as quatro habilidades dos alunos. Eles podem entrar em
contato com nativos dessa língua, conversar, tirar dúvidas, e ter acesso a
informações, tanto para professores quanto para alunos. Possibilitando a troca
de materiais, experiências, saberes, através de qualquer lugar do mundo.
Alunos começaram a produzir e a ser autor na língua desejada, criando vídeos,
blogs, escrevendo e-mails etc. na língua “aprendida”. Sobre a aprendizagem de
línguas estrangeiras, Leffa (2006) comenta que
As quatro habilidades básicas da língua (ouvir, falar, ler e escrever)
podem ser integradas numa única atividade; o aluno pode, por
exemplo, ouvir um diálogo, gravar sua pronúncia, ler o feedback
fornecido pelo sistema e escrever um comentário. A Internet, por outro
lado, permite que o aluno use a língua alvo para se integrar numa
comunidade autêntica de usuários, trocando experiências com pessoas
de qualquer parte do mundo em que a língua que estuda seja usada
(LEFFA, 2006 p. 14).

Pensando neste contexto de aprendizagem, mediada por computador,
conforme

menciona

Leffa

(2006),

salientamos

que

essa

mediação,

máquina/homem, deve facilitar um novo caminho para o aprender de crianças e
jovens que estão hospitalizados. Segundo Barbosa (2004), ao utilizarmos as
TIC devemos saber como aplicar em todo o sistema educacional,
especialmente no planejamento pedagógico e no processo de ensino
aprendizagem, que muitas vezes configuram-se como específicos. Se
olharmos atentamente é fácil perceber que as duas se relacionam, diretamente,
há muito tempo (CORTEZE e MUSSOI, 2013).
As TIC abarcam as mais diferentes formas e em diferentes lugares.
Inseridas praticamente em todas as áreas do conhecimento humano,
elas provocam mudanças radicais na sociedade, revolucionando o

mundo com inovações e criatividade. Quando inseridas no cenário
Educacional, não é diferente, pelo poder de qualificar o ensino,
quando bem utilizadas pelos professores e alunos. Corteze e Mussoi
(2013, p. 156)

Com as transformações no modo de ensinar e aprender, o advento da
tecnologia

vem

apresentando

novas

maneiras

de

interação

e,

consequentemente, outro olhar sobre a educ (ação). Assim, a interação não
pode, de forma alguma, ficar fora do processo educativo, pois esse letramento
digital se apresenta como um novo estágio de transformação do homem,
dentro do contexto da apropriação de novos artefatos da leitura e da escrita.
Estamos cônscios de que a inserção das novas tecnologias na sala
de aula não garante a resolução de problemas, mas saber o quê,
para que e para quem se escreve são antigas questões que são
retomadas, principalmente quando se vislumbra a intensa interação
vivenciada pelos discentes na internet (SOUZA, 2007, p. 202).

DISPOSITIVOS MÓVEIS: TABLET NO PROCESSO DE ENSINO DE LÍNGUA
ESTRANGEIRA

Conforme o documento da UNESCO (2014), as tecnologias móveis
podem ampliar e enriquecer oportunidades educacionais para estudantes em
diversos ambientes, na medida em que propiciam, de modo geral e em
especial ao aluno e ao professor, o acesso a informações, contribuindo com
interações nos mais variados ambientes. Esses aparatos móveis vêm se
desenvolvendo cada vez mais e cooperam para que as suas possibilidades e
facilidades cresçam de forma surpreendente. O manual da Unesco, (2014),
explica que as tecnologias móveis estão em constante evolução perceptíveis
na diversidade de aparelhos disponíveis no mercado atual, incluindo, telefones
celulares, tablets, leitores de livros digitais (e-readers), aparelhos portáteis de
áudio e consoles manuais de videogames. Segundo Lemos, (2004) as
tecnologias móveis e sem fio estão mudando o relacionamento das pessoas,
os

espaços

públicos

de

convivência,

as

redes

de

conversação

e,

especialmente, os processos educacionais. A flexibilidade caracterizada no uso
dos dispositivos móveis, em um ambiente não formal de educação, torna-se

cada vez mais necessária e instigante, pois constitui um contexto que propicia
interações, cooperação, colaboração e, consequentemente, compartilhamento
de informação.
A chegada das tecnologias móveis à sala de aula traz tensões, novas
possibilidades e grandes desafios. As próprias palavras “tecnologias
móveis” mostram a contradição de utilizá-las em um espaço fixo como
a sala: elas são feitas para movimentar-se, para levá-las para
qualquer lugar, utilizá-las a qualquer hora e de muitas formas
(MORAN, 2014, p.2).

O documento da Unesco (2014), vem ao encontro das palavras de
Moran (2014) ao abordar que atualmente um volume crescente de evidências
sugere que os aparelhos móveis, presentes em todos os lugares –
especialmente telefones celulares e, mais recentemente, tablets– são utilizados
por alunos e educadores em todo o mundo para acessar informações,
racionalizar e simplificar a administração, além de facilitar a aprendizagem de
maneiras novas e inovadoras.
Quando falamos em aprendizagem através de dispositivos móveis
devemos pensar em recursos que possibilitem a interação e a interatividade,
dentro do ambiente virtual, a qualquer hora e em qualquer lugar. Seu uso é
cada vez mais aceito, pois oferece a flexibilidade ao acesso a informação e a
conexão com a internet, de qualquer espaço geográfico. Sua tela sensível ao
toque permite uma navegação muito mais intuitiva e fácil do que com o mouse,
por exemplo. Pensando neste escopo, em que a aprendizagem móvel abrange
metas educacionais amplas, melhora a comunicação entre escolas e famílias, é
bem aceito pelos nativos digitais, fica justificada a sua usabilidade e
acessibilidade dentro de um contexto especial de ensino. Acredita-se na
inserção deste dispositivo como meio facilitador no processo de aprendizagem,
principalmente em um ambiente não formal possível de sensibilizar o ensino de
uma língua estrangeira.

METODOLOGIA

Este trabalho, classificado como uma pesquisa qualitativa como método
de abordagem, utilizou como procedimento, a pesquisa-ação. Conforme nos
fala, Thiollent (1988, p. 14) “a pesquisa ação é um tipo de investigação social
com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com
uma ação ou com a resolução de um problema coletivo no qual os
pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema
estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo”.
O pesquisador nesta ação passa a fazer parte do objeto investigado, ele
“abandona” seu papel de pesquisador, e começa a ter uma relação de sujeito a
sujeito, tendo então, uma atitude participativa no processo. Quando ele inicia a
fazer parte, ele traz elementos, informações e conhecimentos que serão
utilizados para a reflexão dos dados. Deste modo, o pesquisador foi um agente
importante nesta investigação, pois é ele que interagiu com o grupo, planejou
as oficinas, implementou o planejamento, despertando, juntamente com os
recursos tecnológicos, o interesse e a curiosidade dos alunos/participantes. A
vertente utilizada para a avaliação da construção da proposta deste caso foi
orientada

pela: Avaliação

Diagnóstica, Avaliação

Formativa, Avaliação

Somativa. De acordo com os estudos de Bloom (1983, p. 16) “a avaliação de
um processo de ensino-aprendizagem, pode apresentar esses três tipos de
avaliação, que permitiu adaptar-se a diferentes situações e contextos”. Para
abrangermos as diferentes situações de um contexto específico, optamos por
organizar a metodologia em etapas, que embora sigam uma linearidade,
interagem e retroalimentam-se em espiral, permitindo a oxigenação de todas as
ações e reações de um caminho percorrido. Sendo assim, a Etapa1
corresponde ao diagnóstico; Etapa 2 - planejamento; Etapa 3 e 4 –
implementação e análise dos dados; Etapa 5 - elaboração do produto final;
Etapa 1 – Diagnóstico: a metodologia de ação do trabalho englobou
primeiramente, o reconhecimento do espaço e do público alvo. Para isso, foram
feitas visitas semanais, onde realizamos conversas informais com a
coordenação, voluntários que realizam diversos trabalhos no local, como
também com os acompanhantes e pacientes. Foi também observado o espaço

físico, a disponibilidade da infraestrutura para a realização do projeto, como
internet sem fio, sala de informática e local para reunir os participantes durante
as oficinas propostas.
Etapa 2 – Planejamento: para que pudéssemos iniciar o planejamento
das oficinas, analisamos uma lista com o nome e idade das crianças que
frequentavam o espaço, ficou pré- estabelecido um perfil das crianças que
poderiam fazer partes das oficinas. Conforme uma reflexão inicial, o foco seria
crianças e adolescentes de 8 a 12 anos, de ambos os sexos. Pensou-se neste
perfil porque se imagina que nesta faixa etária todos já estão alfabetizados e
acompanhariam muito bem as oficinas. Foram então, pré-definidas cinco
crianças, no espaço Ique e cinco no CTcriac, pois nos foi cedido, através do
setor de Acessibilidade da UFSM, quatro tablets e mais um, de meu uso
pessoal.
Etapa 3 e 4 – Implementação e Análise de Dados: foi feito um convite
informal com cada um dos participantes explicando, tanto para ele como para o
acompanhante, como seria o projeto e como ele se desenvolveria. A decisão
em participar ficava por conta da criança, pois como se tratava de um projeto
que visava à sensibilização em conhecer uma segunda língua, um primeiro
contato, bem inicial e sensível com a língua estrangeira em questão, elas
escolheriam participar ou não. As oficinas planejadas para a terceira e quarta
etapa foram ministradas semanalmente, com uma hora de duração. Propomos,
inicialmente doze oficinas, a serem desenvolvidas na Turma do Ique e no
CTCriac no turno da manhã. O conteúdo dos encontros foi flexível, e dependeu
do bom andamento e motivação dos alunos que muitas vezes necessitavam
mudanças dos nossos planejamentos.
Na etapa um, o paciente fez uso do aplicativo com a orientação do
pesquisador, explorando-o, conhecendo-o, fazendo descobertas e entrando em
contato com a língua espanhola, buscando contemplar os objetivos dos
assuntos abordados. Cabe ressaltar que ao final de cada oficina, o pesquisador
realizava uma conversa com todas as crianças sobre o que eles tinham
aprendido de novo, em relação a língua. Este processo vem ao encontro do

Diagnóstico, pois através das conversas para a identificação do que os alunos
assimilaram foram e sensibilizados, era possível perceber as dificuldades
individuais, bem como seus aprendizados.
Conforme o planejamento proposto previamente, as oficinas aplicadas
às crianças tiveram início no dia 26/11/14, das 10h às 11h, todas as quartasfeiras. A decisão de aplicar essas oficinas neste dia e horário foi tomada em
conjunto com a coordenação da Turma do Ique, pois na quarta-feira o fluxo de
crianças é maior e por podermos utilizar o espaço do auditório do Ique, que
neste dia da semana está ocioso. O projeto contemplou, não só as crianças da
Turma do Ique, mas também as do CTcriac, com oficinas aplicadas dentro
deste espaço, no HUSM. Os encontros tiveram início no dia 29/11/14, das 09h
às 10h, no sábado, e assim seguiram nos próximos.
A análise dos dados coletados teve como forma de avaliação a avaliação
Somativa, que consiste em analisar e comparar todo o trabalho realizado pelos
alunos/pacientes durantes às oficinas, os dados coletados na primeira e
demais etapas do projeto. Essa avaliação permitiu que fosse observada a
evolução das crianças em relação à percepção e conhecimentos adquiridos ao
longo do processo, servindo como subsídios de comparação entre o início,
meio e fim do processo de ensino aprendizagem. Desta forma, a avaliação
Somativa contribuiu com informações que se destinaram ao registro e a
reflexão e análise do que foi assimilado pelos alunos/pacientes, ou seja, seus
resultados serviram para verificar, classificar, situar, informar e certificar. Ainda
e como forma de coleta de dados, a pesquisadora fez uso de um diário de
campo/de aula, ou seja, um diário onde foram registradas todas as informações
e particularidades de cada oficina, suas impressões, as ações e percepções
dos alunos em relação a proposta. Por se tratar de um trabalho que envolveu
participantes que estão inseridos em um contexto diferenciado, que exigiu
atenção e cuidados que vão além dos pedagógicos, toda e qualquer
informação é extremamente importante.
Etapa 5 - Elaboração Produto Final: pensando em uma maneira de
registrar e disponibilizar as contribuições da pesquisa, tanto para os envolvidos

na proposta como para o meio científico, elaborou-se uma Revista Online
denominada o Uso de Tecnologias Móveis Tablets no Processo de
Sensibilização da LÍngua espanhola, constituindo-se como o produto de uma
ação que perpassa pela tecnologia, educação e, especialmente, pela emoção.
É um material totalmente online, que pode ser acessado e lido pelo
computador, tablet, smartphone. O leitor precisa estar conectado a uma rede de
internet para poder ter acesso ao conteúdo.
Para a criação da revista, após pesquisas sobre algumas plataformas
que possibilitam a criação deste tipo de publicação, optou-se por trabalhar com
ferramenta da web Youblisher, que é um serviço da web que transforma os
documentos em revistas digitais, permitindo que qualquer usuário acesse o
conteúdo que está sendo disponibilizado. Optou-se por essa plataforma por ser
um formato de fácil manuseio, de livre acesso. Desta forma, ao elaborar a
Revista Online pensou-se em publicar os momentos mais marcantes do
trabalho

desenvolvido.

Os

objetivos

que

nortearam

a

pesquisa,

o

desenvolvimento das oficinas, os apps utilizados nos encontros estão contidos
na edição. Para ter acesso a esse material, basta acessar o link:
<http://www.youblisher.com/p/1167440-Tablets-na-Educacao-Sensibilizacao-doEspanhol-com-Criancas-e-Adolescente-em-Tratamento-Oncologico/>. Por ter
essa versão em PDF, pode ter um alcance ainda maior do que somente digital
e online. Essa versão PDF pode ser disponibilizada de forma impressa, para
aqueles que não têm acesso a rede, por exemplo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pensar nas tecnologias como meio de ensino e aprendizagem é algo
que já está inserido dentro do contexto escolar, seja na esfera pública ou
privada. Inserir essas ferramentas dentro de outros contextos, no caso não
formais, pode potencializar o processo de aprendizagem. Levar os tablets, a
tecnologia, para um ambiente hospitalar, com crianças que estão em
tratamento oncológico foi uma maneira de analisar se os dispositivos móveis

podem contribuir para o processo educacional, bem como se a mobilidade
pode auxiliar e aproximar essas crianças às atividades próprias da etapa de
desenvolvimento que se encontram e que muitas vezes foram “afastadas”.
Vislumbra-se, para esse grupo específico, que o Tablet pode tornar-se um
artefato tecnológico de importância significativa, pois está modificando a
maneira como as pessoas têm acesso às informações. Desenvolver este
projeto dentro deste espaço tão diferente e delicado, se comparados a espaços
formais de educação, nos fez refletir e repensar certas formas de ensinar,
aprender, agir e enxergar a educação. Trabalhar com a assimilação de uma
segunda língua, com pacientes que se encontram em tratamento de saúde, nos
fez acreditar na efetivação do papel do professor dentro da sociedade.
Dessa forma, o estudo “uso do tablet como ferramenta de sensibilização
da língua no processo de aprendizado, na sensibilização dos participantes em
relação à língua espanhola, aquisição de vocabulário e assimilação da
pronúncia quanto a segunda línga. Ao passar dos tempos os educadores tem
cada vez mais se apropriado de novas ferramentas, a fim de possibilitar uma
melhor dinâmica no modo de ensinar, porém a emoção que envolve o processo
ensinar-aprender é um ato configurado pela intenção de ação. O uso da
ferramenta tablet foi de grande importância e funcionalidade, em especial para
o público alvo desta pesquisa, pois aproximou os pacientes, em tratamento
oncológico, do processo de ensino de uma segunda língua, mesmo dentro de
um contexto não formal de educação.
Dentro deste contexto do Tablet como uma ferramenta prática, móvel e
com potencial para uso dentro do contexto educacional, decidir desenvolver a
Revista Online foi de grande colaboração para efetivar e compartilhar o bom
andamento da proposta de pesquisa. O usuário poderá fazer a leitura tanto do
seu computador quanto do seu smartphone ou tablet. Essa forma de
publicação vem ao encontro de todo o contexto e escopo de pesquisa:
mobilidade e compartilhamento de saberes. Poder propiciar a este público uma
nova forma de aprender, faz com que se reafirmem ainda mais o importante
papel que o professor tem dentro da sociedade. Transformar um ato de educar

em um ato social é o grande legado que o professor deve desenvolver dentro
da sua profissão.
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POLÍTICAS PÚBLICAS: O LUGAR INVISIVEL DA CRIANÇAS COM
TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH)
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Eixo 6 - Educação e inclusão
RESUMO
O objetivo deste artigo é abordar a ausência de Políticas Públicas que contemplem pessoas
com Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH), bem como refletir sobre aspectos
que podem facilitar o desenvolvimento desses sujeitos, considerando o seu contexto. Para
tanto, foi realizado um levantamento bibliográfico e abordagem de cunho qualitativo. Em
nossos resultados, além do processo de construção histórica desse sujeitos, ficaram evidentes
a necessidade de uma avaliação com diagnóstico precoce e qualificado; e a necessidade de
engrenagens de apoio e novas concepções pedagógicas e a urgência da aprovação de uma
política capaz de atender essa demanda.
Palavras-chave: TDAH. Escola. Articulação.

INTRODUÇÃO

O TDAH é definido como um transtorno neurobiológico que acomente
crianças, adolecentes e pode se estender até a idade adulta, independente da
origem ou nível sócio-econômico. O TDAH é reconhecido pela Organização
Mundial da Saúde e pela Associação Americana de Psiquiatria - APA (2013)
como um trastorno neuropsiquiátrico e seus critérios para diagnóstico estão
descritos no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais DSM-5.
Descrito por Brites; Sergeant (2015), como um estado permanente
resultante de uma tríade descrita por déficit de atenção, hiperatividade e
impulsividade que levam a prejuízos: acadêmicos, relacionamento familiar,
desordens afetivas e ajustamento psicossocial.
Para Van Der Meere; Van Baal; Sergart, (1989), indivíduos com TDAH
tem sido caracterizados como impulsivos, inseguros em condições que lhes
são desfavoráveis à recompensa ou punição. Segundo Asherson; Merwod
(2011) em pessoas com TDAH é possível constatar dificuldades em modular o
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humor em situações desfavoráveis ou que são adiadas contra a sua vontade.
Diante de tais características em crianças Silva (2014) explica que, é
possível visualizar situações comportamentais em que elas são consideradas
como mal - educadas, sem limites, grosseiras, egoístas, impulsivas e
irresponsáveis. Tais comportamentos permeiam diferentes tipos de ambientes
que perpassam as relações familiares, sociais e escolares.
Na questão familiar, vislumbra-se em geral, conflitos que iniciam na falta
do entendimento do transtorno por parte dos pais ou até mesmo na divergência
de opiniões quanto as reações diante dos comportamentos dos filhos.
No tocante ao convívio social Silva (2014) esclarece que crianças com
TDAH frequentemente costumam falar o que lhes vem a cabeça. Em
decorrência disso, podem envolvem-se em discussões e até mesmo em brigas
em razão dessa impulsividade.
Porém, é na escola que se evidencia as maiores dificuldades das
crianças com TDAH, pois é nela que se iniciam as principais exigências:
atenção, regramento e disciplina. Além disso, esse espaço ainda se apresenta
carente de profissionais que compreendam o processo de aprendizado dessas
crianças.
De acordo com Torresi (2012), muitos docentes desconhecem o
desenvolvimento típico das crianças. A autora afirma que “só ensina bem quem
sabe como se aprende”. Nesse sentido é fundamental que os professores
busquem compreender o como se dá o processo de aprendizagem típica, para
reconhecer o processo atipico e a partir dele, montar estratégias de ensino que
contemplem essa demanda apresentada pelo aluno.
Diante de tais constatações, fica evidente que os sujeitos acometidos
pelo TDAH, possivelmente, terão o seu futuro comprometido, devido a sua
incapacidade de gerenciamento de controle de situações e o inadequado
desenvolvimento de suas habilidades cognitivas. Arruda (2015), afirma que,
crianças e adolecentes poderão ter seu intelecto e vida social limitadas, assim
como seu desempenho acadêmico.
Uma das possibilidades de apoio as pessoas com TDAH seria a

elaboração e implementação de uma Política Pública que corroborasse com o
atendimento pedagógico, social e de saúde dessa demanda.

BREVE HISTÓRICO E CARACTERÍSTICAS DO TDAH
Ao realizar uma retrospectiva histórica a respeito do Transtorno do
Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), encontrou-se a gênese das
primeiras descrições, realizadas pelo médico e autor escocês Alexander
Crichtonem 1798, em seu livro intitulado “Uma investigação da natureza e
origem da perturbação mental: Compreendendo um sistema conciso da
fisiologia e patologia da mente humana e uma história das paixões e seus
efeitos". No capítulo intitulado "Atenção", Crichton descreveu o atual TDAH
como uma "inquietação mental".
Nesse

estudo,

Crichton

já

identificava

inúmeras

evidências

representando o mesmo transtorno, com características muito parecidas com o
TDAH definido atualmente no critérios do DSM-V (2013).
Crischon (1798) caracterizou o transtorno, como inaptidão de atuar com
um nível essencial de permanência para qualquer objeto. Aqui o autor define
objeto como o pensamento que ocupa a mente em tal grau, que uma pessoa
não recebe uma clara percepção de qualquer outra percepção. Outra
característica foi a desatenção, descrita como a dificuldade em concentrar-se
em tarefas e atividades. Crichton (1798) observou dificuldades escolares nas
crianças da época, e que hoje são comumente observados em crianças com
TDAH. Afirmou ainda que a desordem frequentemente diminui com a idade.
No ano de 1902 George Still apresentou em uma série de três
conferências ao Royal College of Physicians de Londres, onde descreveu 43
crianças com sérios problemas de atenção e autorregulação, muitas vezes
agressivas, desafiadoras e resistentes à disciplina, excessivamente emotivas
ou apaixonadas, que mostraram pouca vontade inibitória, apresentavam sérios
problemas

com

a

atenção

sustentada

e

não

podiam

aprender

consequências de suas ações, embora seu intelecto fosse normal.

as

Desde as primeiras descrições do que seria o atual TDAH, o conceito
sofreu importantes modificações. Constata-se que em 1957, o TDAH foi
caracterizado como a síndrome do impulso hipercinético. Em 1960, foi
modificado para síndrome da criança hiperativa. Em seguida avançou, para a
hipótese da presença de uma lesão cerebral, que em seguida, foi substituída
pela existência de uma carência neurofisiológica. Assim cenários múltiplos
foram adicionados ao transtorno, que passou a ser originado por uma leve
alteração neurofisiológica.
No final da década de 70, é possível observar a que o destaque
diagnostico: deixa de ser a hiperatividade e concentra-se no sintoma da
desatenção. Para conter tais sintomas, foi observado que o uso de anfetamina,
surtia como efeito, a redução dos problemas comportamentais e o aumentos do
desempenho acadêmico. Como consequência a medicamentalização tornou-se
possivelmente o tratamento mais indicado até os dias de hoje.
Na década de 80, surge pela primeira vez a definição “Distúrbio de
Déficit de Atenção”, como diagnóstico oficial e publicado pela Associação
Americana de Psiquiatria no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos
Mentais (DSM-III), onde se dividia a síndrome em dois tipos: TDA com
hiperatividade e TDA sem hiperatividade. Na quarta edição do DSM-IV, o nome
passou a ser Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).
Atualmente, os critérios de diagnóstico do TDAH estão estabelecidos no
DSM-V (2013), que são caracterizados da seguinte maneira:
1) Persistente falta de atenção e/ou hiperatividade/impulsividade, com
uma gravidade, frequência e intensidade maior que o observado na maioria das
pessoas com semelhante nível de desenvolvimento;
2) Vários sintomas devem estar presentes antes dos 12 anos de idade;
3) Os prejuízos relativos aos sintomas precisam existir em, pelo menos,
dois ambientes;
4) É preciso haver provas conclusivas que os sintomas causam
problemas significativos nos campos social, profissional ou acadêmico; e
5) Antes de concluir o diagnóstico é necessário examinar se os sintomas

não são melhor explicados por outros transtornos, como o de ansiedade
(transtorno do pânico, bipolar, etc...) ou de personalidade (transtorno da
personalidade obsessivo-compulsiva, narcisista etc...).
No entanto, fica claro a partir do novo DSM, que as características
clássicas apresentam-se de diferentes maneiras em cada indivíduo acometido
pelo transtorno, algumas apresentam mais hiperatividade e menos desatenção,
em outros casos acontece o inverso. Para identificar esses sujeitos, a DSM-V
(2013) nos traz os seguintes subtipos de apresentação do TDAH:
1) Pessoa predominantemente desatenta: quando a criança apresenta
vários

sinais

de

desatenção,

mas

não

preenche

os

critérios

de

hiperativa/impulsiva:

quando

se

hiperatividade/impulsividade;
2)

Pessoa

predominantemente

apresenta vários sinais de hiperatividade/impulsividade, mas os sinais de
desatenção não são suficientes para preencher o critério de diagnóstico; e
3)

Pessoa

combinada:

quando

os

critérios

de

hiperatividade/impulsividade e desatenção são igualmente preenchidos.
A nível de diagnóstico, o último DSM evidenciou ainda mais as
características que os sujeitos acometidos pelo transtorno devem apresentar.
Além de apontar os diferentes níveis de acometimento. Isso tudo possibilitou o
aprimoramento na identificação e futuras intervenções pedagógicas, sociais e
comportamentais que esses sujeitos precisam receber.
PROCESSOS PARA O DIAGNÓSTICO DO TDAH

Frente às características apresentadas, evidencia-se a relevância de
uma ampla avaliação acerca do funcionamento do sujeito.
Calegaro (2002), enfatiza que o objetivo principal de uma avaliação
ampla envolve: determinar a presença ou ausência do TDAH, além de outros
pontos

importantes,

tais

como

averiguar

as

condições

acadêmicas,

psicológicas, familiares e sociais para o planejamento de uma intervenção
adequada para tratamento do transtorno. Destaca-se ainda, a fundamental

importância da avaliação multidisciplinar, pois é a partir dela que ocorrem as
trocas de informações entre os profissionais envolvidos no processo e que são
fundamentais para o planejamento e atendimento desse sujeito.
Assim, para que essa avaliação seja realizada de maneira abrangente,
faz-se necessário o uso de inúmeras técnicas, tais como:
1) Testes psicológicos: apesar de não serem definitivos para o
diagnóstico, acabam auxiliando o profissional. Sua dificuldade em ser um
instrumento confiável para diagnóstico encontra-se no fato de que muitas
crianças atingem resultados que não demonstram suas dificuldades, pelo fato
do teste ser vivenciado como novidade ou por se beneficiarem da relação um a
um com o aplicador (Hallowell & Ratey, 1999);

2)

Testes

neuropsicológicos: dentre os testes utilizados em avaliação neuropsicológica
que estão disponíveis no Brasil. O WISC-IV (Escala Weschler de Inteligência
para Crianças, 2013), que é um instrumento capaz de gerar um maior número
de informações que podem auxiliar no diagnóstico de TDAH. A partir da
aplicação do WISC-IV é possível ser indicada a existência do TDAH, pois de
acordo com Hallowell; Ratey (1999) pesquisas indicam que essas crianças
tendem a ter dificuldades nos subtestes de números, aritmética e códigos. No
entanto, somente os resultados da escala são insuficientes para diagnosticar o
transtorno;
3) Entrevista clínica: é composta de um questionário para os
pais/responsáveis, em que são levantadas informações pessoais, de saúde,
comportamental e educacional, desde o nascimento do sujeito até a atualidade.
Em um outro momento essa entrevista é direcionada para o sujeito em forma
de conversas; e
4) Entrevista na escola: as informações fornecidas pela escola na
entrevista, são indispensáveis para amparar o diagnóstico. Ao buscar
informações atuais e no histórico do aluno, junto à escola, é possível obter
dados que contenham anotações, resultados em testes, testes de desempenho
e observações comportamentais. Phelan (2005), esclarece que essas são fonte
de dados em que podemos ter a noção global do funcionamento da criança.

Diante do exposto, é notório que o processo de avaliação e diagnóstico
deve ser realizado precocemente e de forma pormenorizada, para que se evite
equívocos que podem ter como consequências prejuízos para o sujeito, tanto
numa identificação tardia ou errônea, quanto pela falta da mesma.

O CONTEXTO DO SUJEITO COM TDAH E A ESCOLA

Em geral, o TDAH é percebido em idade escolar, etapa em que as
dificuldades de atenção e agitação se evidenciam, pois normalmente é nesse
momento que o sujeito passa a ser comparado com outras crianças da mesma
idade e ambiente (Poeta; Neto, 2004).
Diferentemente das crianças atendidas na perspectiva da educação
especial inclusiva, os alunos com TDAH apesar de suas dificuldades e
inabilidades evidentes, enfrentam a ausência de um amparo legal que propicie
um atendimento e planejamento qualificado, incluindo a formação e
capacitação de profissionais que possam minimizar os fracassos constantes no
ambiente escolar.
A escola como espaço de ensino, traz em sua origem o caráter
disciplinador, onde regras e normas precisam ser cumpridas. Nesse contexto, o
aluno com TDAH apresenta desvantagens, pois tem extrema dificuldade em
seguir determinações devido a dificuldade de atenção, hiperatividade e
impulsividade que levam a prejuízos globais no seu desenvolvimento e
interação.
Segundo Capovilla; Dias (2008), é no contexto escolar que o déficit de
atenção é recorrente e relacionado à dificuldades na aprendizagem, que
podem prejudicar significativamente o desenvolvimento da leitura e da escrita.
Tonelotto (2002), amplia os prejuízos causados pela desatenção e inclui
problemas na aprendizagem em cálculos. Afirma ainda, que tais prejuízos
escolares se manifestam pela dificuldade que a criança tem em planejar e
organizar as tarefas e solucionar os problemas.
Além dos prejuízos escolares causados pela falta de atenção, outras

dificuldades também aparecem nesse período em decorrência do TDAH. Uma
delas é a hiperatividade, que provoca agitações no aluno que na maioria das
vezes tem dificuldades em permanecer sentado, manter-se quieto e calmo.
Outra característica que pode causar prejuízos significativos na escola é a
impulsividade. Frequentemente os alunos com TDAH, respondem a perguntas
antes de escutá-las de forma completa, tem dificuldades em esperar em filas
ou seguir regras, interrompem ou se intrometem nas atividades dos demais
colegas.
É importante destacar, que apesar desses comportamentos ficarem
evidentes para quem observa, o aluno que possui o transtorno não tem
consciência dessas características e tem dificuldades em aceitá-las, quando é
confrontado com essa verdade. Isso é um fator que muitas vezes dificulta a
aceitação e tratamento do transtorno, por quem é acometido.
Entretanto, quando ele percebe que tais características lhe causam
imensos prejuízos, é comum um quadro depressivo. Tal perturbação gera no
aluno angústia e sensação de incompetência, para realizar suas atividades o
que culmina no que os professores definem como: “fracasso escolar”. Apesar
desse termo abarcar o papel da escola em conjunto com familiares e alunos, é
no aluno que se concentra o foco principal do fracasso.
Carvalho enfatiza que:
Quando associamos erro e fracasso, como se fossem causa e
consequência, por vezes nem se quer percebemos que, enquanto um
termo – o erro – é um dado, algo objetivamente detectável, por vezes,
até indiscutível, o outro - o fracasso – é fruto de uma interpretação
desse dado, uma forma de o encararmos e não a consequência
necessária do erro[...] a primeira coisa que devemos examinar é a
própria noção de que erro é inequivocadamente um indício de
fracasso. A segunda questão intrigante é que, curiosamente, o
fracasso é sempre o fracasso do aluno (1997, p. 12).

Desse modo, cabe refletirmos sobre o papel dos atores envolvidos no
baixo desempenho escolar, pensando qual a responsabilidade desses agentes
no fracasso “que é do aluno”?
Acreditamos que são vários os fatores que permeiam o fracasso escolar.

Porém ao falarmos de aluno com TDAH, acreditamos que existam mecanismos
que funcionam como engrenagens, que possibilitam o melhor desempenho e
provável sucesso do aluno. Assim a partir de nossos estudos, vislumbramos
como sendo três, as engrenagens principais para o sucesso escolar:
A primeira: os pais/família. Entender e aceitar que seu filho (a) possui o
TDAH é essencial para o início do processo do atendimento. Conhecer essa
condição, possibilita aos pais compreenderem, planejarem ações e reações
diante dos comportamentos apresentados pelos filhos, para que possam
ensinar-lhes as responsabilidades pertinentes à educação. Inclusive contando
com o apoio de terapias comportamentais e até mesmo medicamentos, quando
necessário.
Jones (2004), afirma que a família é certamente o cenário mais propício
para entender e apoiar os problemas experenciados por algum de seus
integrantes. As condições impostas pelas características de uma criança com
TDAH, são capazes de provocar problemas familiares, como a separação dos
pais, discussão com avós e outros familiares, acerca da educação da criança.
Percebemos aqui, que o papel dos pais não é fácil, pois geralmente são
alvos de muitas críticas, tanto da família quanto da escola e da sociedade; e
isso gera imensa instabilidade no núcleo familiar. No entanto, devem manter-se
conscientes que o importante é a educação e o bem estar de seu filho(a), e se
for necessário, eles próprios devem receber/buscar apoio e orientações de
outros profissionais, para que esses conflitos não interfiram de maneira
prejudicial no ambiente familiar.
Sendo assim, pais conhecedores das necessidades de seu filho(a) e
dispostos a enfrentar esse desafio em conjunto com outros profissionais são a
ingrenagem inicial no processo escolar do aluno com TDAH.
A segunda: a própria escola, pois é nela que o nosso aluno passa a ser
nomeado e visto como o “sem limites”. Nesse sentido é que compreendemos
que o professor deve estar preparado para receber esse aluno e encaminhá-lo
quando necessário para outros profissionais.
Acreditamos que, se uma escola realmente quer ser democrática, é

necessário que esses alunos além de estarem dentro na sala de aula, tenham
removidas as barreiras que os impedem de aprender. Nesse sentido Mattos;
Saboya; Kaefer; Knijnik; Soncini (2003), afirmam que é imprescindível
remodelar inúmeros aspectos no procedimento de ensino-aprendizagem do
aluno com TDAH, como: “meio ambiente, a estrutura da sala de aula, os
métodos de ensino, os materiais usados, nível de apoio...” enfim, mudanças
adequadas que beneficiem de maneira global o desenvolvimento pedagógico
do aluno.
A terceira: sociedade. Atualmente em um mundo globalizado, que prima
pela atenção, capacidade de autogerenciamento e organização, fica evidente
que em algum momento na vida de quem tem TDAH, as suas dificuldades
ficarão latentes e ele sofrerá algum tipo de discriminação, seja no meio
acadêmico, seja no local de trabalho e até mesmo no meio familiar, tendo em
vista que o transtorno perpassa até a vida adulta.
Dessa maneira, se nós buscamos o sucesso escolar e um futuro de um
adulto com TDAH com perspectivas positivas, se faz necessário que esse
processo de engrenagens funcionem de maneira articulada, em que todos
assumam os seus papéis como protagonistas.

TDAH NO BRASIL E A AUSÊNCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Diferentemente de outros países, como EUA, que trata o TDAH como
um problema de saúde pública e assegura direitos para esses sujeitos na
resolução S. 370 do Senado Norte-Americano, no Brasil a pessoa com TDAH
ainda se encontra em um limbo, pois não se enquadra na normalidade e nem
pode usufruir dos direitos de pessoas com necessidades especiais. De acordo
com a Associação Brasileira de Déficit de Atenção (ABDA, 2016) “a pessoa
com TDAH é disfuncional, ou seja, tem mais dificuldade para realizar
determinadas tarefas, mas não é incapaz, portanto não é deficiente”.
Atualmente, ainda tramita na Câmara dos Deputados Federais o projeto
de Lei 7081/2010, que dispõe sobre o diagnóstico e o tratamento da dislexia e

do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade na educação básica.
Assim é frustrante constatarmos que uma lei que poderia beneficiar milhares de
pessoas está “presa” no local que deveria legislar em favor da população.
No Brasil o TDAH é basicamente dividido em duas vertentes teóricas:
uma que apoia que o TDAH e possui um fundamento biológico e sustenta que
o transtorno é uma consequência do desenvolvimento inadequado do cérebro;
e outra que defende que os comportamentos identificados como TDAH são
consequência de razões sociais, psicológicas e culturais, que isolam as
crianças e adultos que não se conformam com os padrões aceitos de conduta
(SOARES, 2015). Diante disso, percebemos que tais divisões não estão
produzindo alternativas efetivas, que reflitam pedagogicamente e atendam o
real interessado na discussão que é a pessoa com TDAH.
Em contraponto à essa visão nacional, ocorreu a 28ª Conferência Anual
Internacional

do

CHADD

(Children

and

Adults

with

Attention-

Deficit/Hyperactivity Disorder), realizada em Costa Mesa, Califórnia, EUA, em
novembro de 2016, que apontou para pesquisas bem avançadas, realizadas
nos EUA para o tratamento do TDAH.
Soares (2016), ressalta que nos EUA “além de reconhecerem melhor o
problema, identificarem precocemente os sintomas e tratarem adequadamente
a doença com medicação, disponibilizam uma rede de suporte que é essencial
para os portadores de TDAH”. Segundo ele, somente o uso do medicamento
não será eficiente para auxiliar pessoas com TDAH, como elas precisam.
Afirma ainda, que é fundamental o entendimento do transtorno, das mudanças
necessárias, para que elas possam “transformar as dificuldades em
capacidades” e que isso as impulsione para a vida profissional.
É nesse sentido que se torna fundamental uma legislação específica
para que se determine o “lugar” em que se configura esse sujeito, os
atendimentos
E é no sentido de compreendermos o TDAH e quais estratégias podem
ser desenvolvidas, que surge a alternativa de aplicar a neurociência em sala de
aula. Essa proposta é desenvolvida pelo Instituto Glia do Brasil. De acordo com

os pesquisadores desse Instituto, criar conexões entre a neurociência e a
educação está viabilizando uma troca de informações que poderá resultar em
mudanças da prática pedagógica.
Entendermos como a neurociência pode contribuir na compreensão do
funcionamento cerebral de pessoas com TDAH e demais transtornos, bem
como se processa a aquisição das habilidades linguísticas, os cálculos, a
criatividade e outras capacidades envolvidas na aquisição do conhecimento,
nos possibilitará, desenvolvermos estratégias pedagógicas mais eficazes para
darmos apoio a esses sujeitos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em nossa pesquisa constatamos que, apesar de ser amplamente
divulgado no Brasil, ainda existe uma percepção seletiva das pessoas
envolvidas no processo de conhecimento funcional desses sujeitos, em geral
familiares e profissionais só buscam informações quando se deparam com a
necessidade de atender esses sujeitos, mas somente isso não é garantia de
excelência ou mudança na qualidade de vida educaional e social.
Observamos ainda que o TDAH, ainda é alvo de inúmeras controvérsias,
pois devido a existência de duas vertentes ideológicas distintas, sendo uma
biológica e outra social, acabam por gerar dúvidas quanto à sua existência real
como uma patologia. Isso gera uma dificuldade de diagnóstico, inclusive com
identificações equivocadas, o que prejudica tanto quem possui o transtorno
quanto àqueles que não o possuem.
Assim, em nossa pesquisa, identificamos que o TDAH afeta o sujeito, a
partir de sua infância e geralmete é percebido na escola quando se evidencia
as principais características, que podem findar em um fracasso escolar.
Apontamos também a necessidade de um diagnóstico precoce e
qualificado, de uma rede de apoio que inclua a família, a escola e a sociedade.
Evidenciamos uma alternativa, em que os professores busquem conhecer
como são constituídos os processos neurológicos do sujeito com TDAH, e a

partir desses conhecimentos estruturem novas práticas pedagógigas que
atendam efetivamente esse alunado.
Diante desses apontamentos, percebemos que é improrrogável a
aprovação do projeto de Lei 7081/2010, que visa atender essa demanda no
contexto escolar e que possa favorecê-los nesse processo, diminuindo os
entraves existentes até o momento.
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RESUMO
O objetivo deste artigo é abordar a ausência de Políticas Públicas que contemplem pessoas
com Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH), bem como refletir sobre aspectos
que podem facilitar o desenvolvimento desses sujeitos, considerando o seu contexto. Para
tanto, foi realizado um levantamento bibliográfico e abordagem de cunho qualitativo. Em
nossos resultados, além do processo de construção histórica desses sujeitos, ficaram
evidentes a necessidade de uma avaliação com diagnóstico precoce e qualificado; e a
necessidade de engrenagens de apoio e novas concepções pedagógicas e a urgência da
aprovação de uma política capaz de atender essa demanda.
Palavras-chave: TDAH. Escola. Articulação.

INTRODUÇÃO

O TDAH é definido como um transtorno neurobiológico que acomente
crianças, adolescentes e pode estender-se até a idade adulta, independente da
origem ou nível sócio-econômico. O TDAH é reconhecido pela Organização
Mundial da Saúde e pela Associação Americana de Psiquiatria - APA (2013),
como um trastorno neuropsiquiátrico e seus critérios para diagnóstico estão
descritos no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais DSM-5.
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Descrito por Brites; Sergeant (2015), como um estado permanente,
resultante de uma tríade descrita por déficit de atenção, hiperatividade e
impulsividade que levam a prejuízos: acadêmicos, relacionamento familiar,
desordens afetivas e ajustamento psicossocial.
Para Van Der Meere; Van Baal; Sergart, (1989), indivíduos com TDAH
têm sido caracterizados como impulsivos, inseguros em condições que lhes
são desfavoráveis à recompensa ou punição. Segundo Asherson; Merwod
(2011), em pessoas com TDAH é possível constatar dificuldades em modular o
humor em situações desfavoráveis ou que são adiadas contra a sua vontade.
Diante de tais características em crianças, Silva (2014), explica que é
possível visualizar situações comportamentais em que elas são consideradas
como mal - educadas, sem limites, grosseiras, egoístas, impulsivas e
irresponsáveis. Tais comportamentos permeiam diferentes tipos de ambientes
que perpassam as relações familiares, sociais e escolares.
Na questão familiar, vislumbra-se em geral, conflitos que iniciam na falta
do entendimento do transtorno por parte dos pais ou até mesmo na divergência
de opiniões quanto as reações diante dos comportamentos dos filhos.
No tocante ao convívio social, Silva (2014) esclarece que crianças com
TDAH frequentemente costumam falar o que lhes vêm a cabeça. Em
decorrência disso, podem envolver-se em discussões e até mesmo em brigas
em razão dessa impulsividade.
Porém, é na escola que se evidencia as maiores dificuldades das
crianças com TDAH, pois é nela que se iniciam as principais exigências:
atenção, regramento e disciplina. Além disso, esse espaço ainda se apresenta
carente de profissionais que compreendam o processo de aprendizado dessas
crianças.
De acordo com Torresi (2012), muitos docentes desconhecem o
desenvolvimento típico das crianças. A autora afirma que “só ensina bem quem
sabe como se aprende”. Nesse sentido é fundamental que os professores
busquem compreender o como se dá o processo de aprendizagem típica, para

reconhecer o processo atipico e a partir dele, montar estratégias de ensino que
contemplem essa demanda apresentada pelo aluno.
Diante de tais constatações, fica evidente que os sujeitos acometidos
pelo TDAH, possivelmente, terão o seu futuro comprometido, devido a sua
incapacidade de gerenciamento de controle de situações e o inadequado
desenvolvimento de suas habilidades cognitivas. Arruda (2015), afirma que,
crianças e adolescentes poderão ter seu intelecto e vida social limitadas, assim
como seu desempenho acadêmico.
Uma das possibilidades de apoio às pessoas com TDAH, seria a
elaboração e implementação de uma Política Pública que corroborasse com o
atendimento pedagógico, social e de saúde dessa demanda.

Breve histórico e características do TDAH

Ao realizar uma retrospectiva histórica a respeito do Transtorno do
Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), encontrou-se a gênese das
primeiras descrições, realizadas pelo médico e autor escocês Alexander
Crichton em 1798, no livro intitulado “Uma investigação da natureza e origem
da perturbação mental: Compreendendo um sistema conciso da fisiologia e
patologia da mente humana e uma história das paixões e seus efeitos". No
capítulo intitulado "Atenção", Crichton descreveu o atual TDAH como uma
"inquietação mental".
Nesse

estudo,

Crichton

já

identificava

inúmeras

evidências

representando o mesmo transtorno, com características muito parecidas com o
TDAH definido atualmente no critérios do DSM-V (2013).
Crischon (1798), caracterizou o transtorno como inaptidão de atuar com
um nível essencial de permanência para qualquer objeto. Aqui o autor define
objeto como o pensamento que ocupa a mente em tal grau, que uma pessoa
não recebe uma clara percepção de qualquer outra percepção. Outra
característica descrita foi a desatenção, definida como a dificuldade em
concentrar-se em tarefas e atividades. Crichton (1798) observou ainda

dificuldades escolares nas crianças da época, e que hoje são comumente
observados em crianças com TDAH. Afirmou também que a desordem,
frequentemente diminui com a idade.
No ano de 1902, George Still apresentou em uma série de três
conferências ao Royal College of Physicians de Londres, onde descreveu 43
crianças com sérios problemas de atenção e autorregulação, muitas vezes,
agressivas, desafiadoras e resistentes à disciplina. Excessivamente emotivas
ou apaixonadas que mostraram pouca vontade inibitória. Apresentavam sérios
problemas

com

a

atenção

sustentada

e

não

podiam

aprender

as

consequências de suas ações, embora seu intelecto fosse normal.
Desde as primeiras descrições do que seria o atual TDAH, o conceito
sofreu importantes modificações. Constata-se que em 1957, o TDAH foi
caracterizado como a síndrome do impulso hipercinético. Em 1960, foi
modificado para síndrome da criança hiperativa. Em seguida avançou, para a
hipótese da presença de uma lesão cerebral, que em seguida, foi substituída
pela existência de uma carência neurofisiológica. Assim cenários múltiplos
foram adicionados ao transtorno, que passou a ser originado por uma leve
alteração neurofisiológica.
No final da década de 70, é possível observar que o destaque no
diagnóstico, deixa de ser a hiperatividade e concentra-se no sintoma da
desatenção. Para conter tais sintomas, foi observado que o uso de anfetamina,
surtia como efeito a redução dos problemas comportamentais e o aumento do
desempenho acadêmico. Como consequência a medicamentalização tornou-se
possivelmente o tratamento mais indicado até os dias de hoje.
Na década de 80, surge pela primeira vez a definição “Distúrbio de
Déficit de Atenção”, como diagnóstico oficial e publicado pela Associação
Americana de Psiquiatria no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos
Mentais (DSM-III), onde se dividia a síndrome em dois tipos: TDA com
hiperatividade e TDA sem hiperatividade. Na quarta edição do DSM-IV, o nome
passou a ser Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

Atualmente, os critérios de diagnóstico do TDAH estão estabelecidos no
DSM-V (2013), que são caracterizados da seguinte maneira:
1) Persistente falta de atenção e/ou hiperatividade/impulsividade, com
gravidade, frequência e intensidade maior do que o observado na maioria das
pessoas com semelhante nível de desenvolvimento;
2) Vários sintomas devem estar presentes antes dos 12 anos de idade;
3) Os prejuízos relativos aos sintomas precisam existir em, pelo menos,
dois ambientes;
4) É preciso haver provas conclusivas que os sintomas causam
problemas significativos nos campos social, profissional ou acadêmico; e
5) Antes de concluir o diagnóstico é necessário examinar se os sintomas
não são melhores explicados por outros transtornos, como o de ansiedade
(transtorno do pânico, bipolar, etc...) ou de personalidade (transtorno da
personalidade obsessivo-compulsiva, narcisista etc...).
No entanto, fica claro a partir do novo DSM-5 (2013), que as
características clássicas apresentam-se de diferentes maneiras em cada
indivíduo acometido pelo transtorno. Algumas apresentam mais hiperatividade
e menos desatenção, em outros casos acontece o inverso. Para identificar
esses sujeitos, a DSM-V (2013) nos traz os seguintes subtipos de
apresentação do TDAH:
1) Pessoa predominantemente desatenta: quando a criança apresenta
vários

sinais

de

desatenção,

mas

não

preenche

os

critérios

de

hiperatividade/impulsividade;
2) Pessoa predominantemente hiperativa/impulsiva: quando apresenta
vários sinais de hiperatividade/impulsividade, mas os sinais de desatenção não
são suficientes para preencher o critério de diagnóstico; e
3)

Pessoa

combinada:

quando

os

critérios

de

hiperatividade/impulsividade e desatenção são igualmente preenchidos.
A nível de diagnóstico, o último DSM, evidenciou ainda mais as
características que os sujeitos acometidos pelo transtorno devem apresentar.
Além de apontar os diferentes níveis de acometimento. Isso tudo, possibilitou o

aprimoramento na identificação e futuras intervenções pedagógicas, sociais e
comportamentais que esses sujeitos precisam receber.

Processos para o diagnóstico do TDAH

Frente às características apresentadas, evidencia-se a relevância de
uma ampla avaliação acerca do funcionamento do sujeito.
Calegaro (2002), enfatiza que o objetivo principal de uma avaliação
ampla envolve determinar a presença ou ausência do TDAH. Além de outros
pontos

importantes,

tais

como:

averiguar

as

condições

acadêmicas,

psicológicas, familiares e sociais para o planejamento de uma intervenção
adequada para tratamento do transtorno. Destaca-se ainda, a fundamental
importância da avaliação multidisciplinar, pois é a partir dela que ocorrem as
trocas de informações entre os profissionais envolvidos no processo e que são
fundamentais para o planejamento e atendimento desse sujeito.
Assim, para que essa avaliação seja realizada de maneira abrangente,
faz-se necessário o uso de inúmeras técnicas:
1) Testes psicológicos: apesar de não serem definitivos para o
diagnóstico, acabam auxiliando o profissional. Sua dificuldade em ser um
instrumento confiável para diagnóstico, encontra-se no fato de que muitas
crianças atingem resultados que não demonstram suas dificuldades, pelo fato
do teste ser vivenciado como novidade ou por se beneficiarem da relação um a
um com o aplicador (Hallowell & Ratey, 1999);

2)

Testes

neuropsicológicos: dentre os testes utilizados em avaliação neuropsicológica
que estão disponíveis no Brasil, o WISC-IV (Escala Weschler de Inteligência
para Crianças, 2013), é um instrumento capaz de gerar um maior número de
informações que podem auxiliar no diagnóstico de TDAH. A partir da aplicação
do WISC-IV é possível ser indicada a existência do TDAH, pois de acordo com
Hallowell; Ratey (1999), suas pesquisas indicam que essas crianças tendem a
ter dificuldades nos subtestes de números, aritmética e códigos. No entanto,

somente os resultados da escala são insuficientes para diagnosticar o
transtorno;
3) Entrevista clínica: é composta de um questionário para os
pais/responsáveis, em que são levantadas informações pessoais, de saúde,
comportamental e educacional, desde o nascimento do sujeito até a atualidade.
Em um outro momento, essa entrevista é direcionada para o sujeito em forma
de conversas; e
4) Entrevista na escola: as informações fornecidas pela escola na
entrevista, são indispensáveis para amparar o diagnóstico. Ao buscar
informações atuais e no histórico do aluno, junto à escola, é possível obter
dados que contenham anotações, resultados em testes, testes de desempenho
e observações comportamentais. Phelan (2005), esclarece que essas são fonte
de dados em que podemos ter a noção global do funcionamento da criança.
Diante do exposto, é notório que o processo de avaliação e diagnóstico
deve ser realizado precocemente e de forma pormenorizada, para que se evite
equívocos que podem ter como consequências prejuízos para o sujeito, tanto
numa identificação tardia ou errônea, quanto pela falta da mesma.

O contexto do sujeito com TDAH e a escola

Em geral, o TDAH é percebido em idade escolar, etapa em que as
dificuldades de atenção e agitação se evidenciam, pois normalmente é nesse
momento que o sujeito passa a ser comparado com outras crianças da mesma
idade e ambiente (Poeta; Neto, 2004).
Diferentemente das crianças atendidas na perspectiva da educação
especial inclusiva, os alunos com TDAH, apesar de suas dificuldades e
inabilidades evidentes, enfrentam a ausência de um amparo legal que propicie
um atendimento e planejamento qualificado, incluindo a formação e
capacitação de profissionais que possam minimizar os fracassos constantes no
ambiente escolar.

A escola como espaço de ensino, traz em sua origem o caráter
disciplinador, onde regras e normas precisam ser cumpridas. Nesse contexto, o
aluno com TDAH apresenta desvantagens, pois tem extrema dificuldade em
seguir determinações devido a dificuldade de atenção, hiperatividade e
impulsividade que levam a prejuízos globais no seu desenvolvimento e
interação.
Segundo Capovilla; Dias (2008), é no contexto escolar que o déficit de
atenção é recorrente e relacionado às dificuldades na aprendizagem, que
podem prejudicar significativamente o desenvolvimento da leitura e da escrita.
Tonelotto (2002), amplia os prejuízos causados pela desatenção e inclui
problemas na aprendizagem em cálculos. Afirma ainda, que tais prejuízos
escolares se manifestam pela dificuldade que a criança tem em planejar e
organizar as tarefas e solucionar os problemas.
Além dos prejuízos escolares causados pela falta de atenção, outras
dificuldades também aparecem nesse período em decorrência do TDAH. Uma
delas é a hiperatividade, que provoca agitações no aluno que na maioria das
vezes tem dificuldades em permanecer sentado, em manter-se quieto e calmo.
Outra característica que pode causar prejuízos significativos na escola é a
impulsividade. Frequentemente o aluno com TDAH, responde as perguntas
antes de escutá-las de forma completa, tem dificuldades em esperar em filas
ou seguir regras, interrompe ou se intromete nas atividades dos demais
colegas.
É importante destacar, que apesar desses comportamentos ficarem
evidentes para quem observa, o aluno que possui o transtorno, não tem
consciência dessas características e tem dificuldades em aceitá-las, quando é
confrontado com essa verdade. Isso é um fator que muitas vezes dificulta a
aceitação e tratamento do transtorno, por quem é acometido.
Entretanto, quando ele percebe que tais características lhe causam
imensos prejuízos, é comum um quadro depressivo. Tal perturbação gera no
aluno angústia e sensação de incompetência para realizar suas atividades, o
que culmina, no que os professores definem como: “fracasso escolar”. Apesar

desse termo abarcar o papel da escola em conjunto com familiares e alunos, é
no aluno que se concentra o foco principal do fracasso.
Carvalho enfatiza que:
Quando associamos erro e fracasso, como se fossem causa e
consequência, por vezes nem se quer percebemos que, enquanto um
termo – o erro – é um dado, algo objetivamente detectável, por vezes,
até indiscutível, o outro - o fracasso – é fruto de uma interpretação
desse dado, uma forma de o encararmos e não a consequência
necessária do erro[...] a primeira coisa que devemos examinar é a
própria noção de que erro é inequivocadamente um indício de
fracasso. A segunda questão intrigante é que, curiosamente, o
fracasso é sempre o fracasso do aluno (1997, p. 12).

Desse modo, cabe refletirmos sobre o papel dos atores envolvidos no
baixo desempenho escolar, pensando qual a responsabilidade desses agentes
no fracasso “que é do aluno”?
Acreditamos que são vários os fatores que permeiam o fracasso escolar.
Porém ao falarmos de aluno com TDAH, acreditamos que existam mecanismos
que funcionam como engrenagens, que possibilitam o melhor desempenho e
provável sucesso do aluno. Assim a partir de nossos estudos, vislumbramos
como sendo três, as engrenagens principais para o sucesso escolar:
A primeira: os pais/família. Entender e aceitar que seu filho(a) possui o
TDAH é essencial para o início do processo do atendimento educacional.
Conhecer essa condição, possibilita aos pais compreenderem, planejarem
ações e reações diante dos comportamentos apresentados pelos filhos, para
que possam ensinar-lhes as responsabilidades pertinentes à educação.
Inclusive contando com o apoio de terapias comportamentais e até mesmo
medicamentos, quando necessário.
Jones (2004), afirma que a família é certamente o cenário mais propício
para entender e apoiar os problemas experenciados por algum de seus
integrantes. As condições impostas pelas características de uma criança com
TDAH, são capazes de provocar problemas familiares, tais como a separação
dos pais, e a discussão com avós e outros familiares, acerca da educação da
criança.

Percebemos aqui, que o papel dos pais não é fácil, pois geralmente são
alvos de muitas críticas, tanto da família quanto da escola e da sociedade. Isso
gera imensa instabilidade no núcleo familiar. No entanto, devem manter-se
conscientes que o importante é a educação e o bem estar de seu filho(a), e se
for necessário, eles próprios devem receber/buscar apoio e orientações de
outros profissionais, para que esses conflitos não interfiram de maneira
prejudicial no ambiente familiar.
Sendo assim, pais conhecedores das necessidades de seu filho(a) e
dispostos a enfrentar esse desafio em conjunto com outros profissionais são a
ingrenagem inicial no processo escolar do aluno com TDAH.
A segunda: a própria escola. É nela que o nosso aluno passa a ser
nomeado e visto como o “sem limites”. Nesse sentido é que compreendemos
que o professor deve estar preparado para receber esse aluno e encaminhá-lo
quando necessário para outros profissionais.
Acreditamos que, se uma escola realmente quer ser democrática, é
necessário que esses alunos além de estarem dentro na sala de aula, tenham
removidas as barreiras que os impedem de aprender. Nesse sentido Mattos;
Saboya; Kaefer; Knijnik; Soncini (2003), afirmam que é imprescindível
remodelar inúmeros aspectos no procedimento de ensino-aprendizagem do
aluno com TDAH, como: “meio ambiente, a estrutura da sala de aula, os
métodos de ensino, os materiais usados, nível de apoio...” enfim, mudanças
adequadas que beneficiem de maneira global o desenvolvimento pedagógico
do aluno.
A terceira: sociedade. Atualmente neste mundo globalizado, que prima
pela atenção, capacidade de autogerenciamento e organização, fica evidente
que em algum momento, na vida de quem tem TDAH, as suas dificuldades
ficarão latentes e ele sofrerá algum tipo de discriminação, seja no meio
acadêmico, seja no local de trabalho e até mesmo no meio familiar, tendo em
vista que o transtorno perpassa até a vida adulta.
Dessa maneira, se nós buscamos o sucesso escolar e um futuro de um
adulto com TDAH com perspectivas positivas, se faz necessário que esse

processo de engrenagens funcionem de maneira articulada, em que todos os
envolvidos, assumam os seus papéis como protagonistas.

TDAH no Brasil e a ausência de Políticas Públicas

Diferentemente de outros países, como EUA, que trata o TDAH como
um problema de saúde pública e assegura direitos para esses sujeitos na
resolução S. 370 do Senado Norte-Americano, no Brasil a pessoa com TDAH
ainda encontra-se em um limbo, pois não se enquadra na normalidade e nem
pode usufruir dos direitos de pessoas com necessidades especiais. De acordo
com a Associação Brasileira de Déficit de Atenção (ABDA, 2016) “a pessoa
com TDAH é disfuncional, ou seja, tem mais dificuldade para realizar
determinadas tarefas, mas não é incapaz, portanto não é deficiente”.
Atualmente, ainda tramita na Câmara dos Deputados Federais o projeto
de Lei 7081/2010, que dispõe sobre o diagnóstico e o tratamento da dislexia e
do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade na educação básica.
Assim é frustrante constatarmos que uma lei que poderia beneficiar milhares de
pessoas está “presa” no local que deveria legislar em favor da população.
No Brasil, o TDAH é basicamente dividido em duas vertentes teóricas:
uma que apoia que o TDAH e possui um fundamento biológico e sustenta que
o transtorno é uma consequência do desenvolvimento inadequado do cérebro;
e outra que defende que os comportamentos identificados como TDAH são
consequência de razões sociais, psicológicas e culturais, que isolam as
crianças e adultos que não se conformam com os padrões aceitos de conduta
(SOARES, 2015). Diante disso, percebemos que tais divisões não estão
produzindo alternativas efetivas, que reflitam pedagogicamente e atendam o
real interessado na discussão: que é a pessoa com TDAH.
Em contraponto a. essa visão nacional, ocorreu a 28ª Conferência Anual
Internacional

do

CHADD

(Children

and

Adults

with

Attention-

Deficit/Hyperactivity Disorder), realizada em Costa Mesa, Califórnia, EUA, em

novembro de 2016, que apontou para pesquisas bem avançadas, realizadas
nos EUA para o tratamento do TDAH.
Soares (2016), ressalta que nos EUA “além de reconhecerem melhor o
problema, identificarem precocemente os sintomas e tratarem adequadamente
a doença com medicação, disponibilizam uma rede de suporte que é essencial
para os portadores de TDAH”. Segundo ele, somente o uso do medicamento
não será eficiente para auxiliar pessoas com TDAH, como elas precisam.
Afirma ainda, que é fundamental o entendimento do transtorno, das mudanças
necessárias, para que elas possam “transformar as dificuldades em
capacidades” e que isso as impulsione para a vida profissional.
É nesse sentido que se torna fundamental uma legislação específica
para que se determine o “lugar” em que se configura esse sujeito.
Compreendermos o TDAH e quais estratégias podem ser desenvolvidas
é que surge a alternativa de aplicar a neurociência em sala de aula. Essa
proposta é desenvolvida pelo Instituto Glia do Brasil. De acordo com os
pesquisadores desse Instituto, criar conexões entre a neurociência e a
educação está viabilizando uma troca de informações que poderá resultar em
mudanças da prática pedagógica.
Entendermos como a neurociência pode contribuir na compreensão do
funcionamento cerebral de pessoas com TDAH e demais transtornos, bem
como a maneira que se processa a aquisição das habilidades linguísticas, os
cálculos, a criatividade e outras capacidades envolvidas na aquisição do
conhecimento, nos possibilitará, desenvolvermos estratégias pedagógicas mais
eficazes no apoio a esses sujeitos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em nossa pesquisa constatamos que, apesar de ser amplamente
divulgado no Brasil, ainda existe uma percepção seletiva das pessoas
envolvidas no processo de conhecimento funcional desses sujeitos. Em geral
familiares e profissionais só buscam informações quando se deparam com a

necessidade de atender esses sujeitos, mas somente isso não é garantia de
excelência ou mudança na qualidade de vida educacional e social dos
mesmos.
Observamos ainda que o TDAH é alvo de inúmeras controvérsias, pois
devido a existência de duas vertentes ideológicas distintas, sendo uma
biológica e outra social, acabam por gerar dúvidas quanto à sua existência real
como uma patologia. Isso gera uma dificuldade de diagnóstico, inclusive com
identificações equivocadas, o que prejudica tanto quem possui o transtorno
quanto àqueles que não o possuem.
Assim, em nossa pesquisa, identificamos que o TDAH afeta o sujeito, a
partir de sua infância e geralmete é percebido na escola quando se evidencia
as principais características, que podem findar em um fracasso escolar.
Apontamos também a necessidade de um diagnóstico precoce e
qualificado, de uma rede de apoio que inclua a família, a escola e a sociedade.
Evidenciamos uma alternativa, em que os professores busquem conhecer
como são constituídos os processos neurológicos do sujeito com TDAH, e a
partir desses conhecimentos estruturem novas práticas pedagógigas que
atendam efetivamente esse alunado.
Diante desses apontamentos, percebemos que é improrrogável a
aprovação do projeto de Lei 7081/2010, que visa atender essa demanda no
contexto escolar e que possa favorecê-los nesse processo, diminuindo os
entraves existentes até o momento.
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Eixo 6 – Educação e inclusão
RESUMO
Este texto traz para o centro do debate a importância de implementar programas de
enriquecimento extracurricular para atender aos alunos com altas habilidades/superdotação
(AH/SD). Essa problemática surge em decorrência de pesquisas previamente realizadas pelas
autoras deste trabalho em que evidenciou-se que muitas escolas da rede pública e privada da
cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, têm encontrado dificuldades em organizar um
atendimento educacional especializado para suplementar a formação dos alunos com AH/SD,
embora isso seja respaldado pelas políticas públicas educacionais (BRASIL, 2008; 2011; 2014).
Desse modo, verificou-se, que muitos alunos identificados com comportamentos de AH/SD não
estavam tendo suas habilidades estimuladas e, consequentemente, estavam expostos à
exclusão escolar. Portanto, com este trabalho busca-se pontuar o quão relevante podem se
tornar os programas de enriquecimento extracurricular para a educação inclusiva dos alunos
com AH/SD, constituindo-se assim como uma rede de apoio para a escola regular. Para tanto,
em sua metodologia, foi descrita as etapas de um projeto de extensão, que visa desenvolver
uma
proposta
de
enriquecimento
extracurricular
ao
estudante
com
altas
habilidades/superdotação, a fim de enriquecer e suplementar o ensino escolar, contribuindo na
orientação da família e da escola. Espera-se que tal programa consiga alcançar a mesma
relevância que o projeto de extensão que o sucedeu: PIT – Programa de Incentivo ao Talento, o
qual as autoras participaram e agora estão prosseguindo os estudos dessa temática. Os
resultados averiguados ao longo das experiências vivenciadas pela equipe executora reiteram
a necessidade da atuação de programas de enriquecimento extracurricular, pois os mesmos
oportunizam aos alunos com AH/SD potencializar suas habilidades e conviver com seus pares.
Além disso, fortalece a construção sadia da identidade de ser um sujeito com AH/SD o que
contribui diretamente para o fortalecimento da sua autoestima. Tais aspectos, em muitos casos,
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não são oportunizados pela escola regular, por diferentes motivos que serão debatidos ao
longo do texto. Por fim, a educação inclusiva dos alunos com AH/SD precisa, urgentemente,
tornar-se alvo de discussão por parte dos profissionais das escolas regulares, para que estes
alunos não permaneçam invisíveis no espaço escolar, sujeitos à exclusão.
Palavras-chave: Programa de enriquecimento extracurricular. Altas habilidades/superdotação.
Educação Inclusiva.

INTRODUÇÃO
De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva
da Educação Inclusiva, os alunos com Altas Habilidades/Superdotação
(AH/SD) são público-alvo da Educação Especial (BRASIL, 2008), assim
necessitam de atendimentos que contemplem suas necessidades. Porém, são
poucos os alunos que recebem um atendimento satisfatório para suas
necessidades, em muitos casos por falta de conhecimento de alguns
professores sobre os mesmos.
No entanto, salientamos o quanto é importante o conhecimento da
comunidade escolar e dos professores sobre este sujeito com AH/SD, que, em
muitos casos, passam despercebidos e não são atendidos para as suas
especificidades.
O

projeto

de

extensão

“Programa

de

atendimento

às

altas

habilidades/superdotação: enriquecimento extracurricular para o estudante e
orientação à família e à escola”, atualmente, coordenado pela Profa. Dra.
Andréia Jaqueline Devalle Rech, tem como objetivo desenvolver uma proposta
de

enriquecimento

extracurricular

ao

estudante

com

altas

habilidades/superdotação, a fim de enriquecer e suplementar o ensino escolar,
contribuindo na orientação da família e da escola.
As ações realizadas pelo projeto se fazem necessárias diante das
problemáticas, quando se referem à educação e inclusão dos alunos públicoalvo da educação especial, principalmente no que cerne ao atendimento
educacional especializado (AEE) das crianças e jovens com AH/SD. Tal fato
ocorre devido a muitas demandas, sejam elas de estrutura política e/ou de
formação dos profissionais da educação.
Diante da atuação do referido projeto no município de Santa Maria, Rio
Grande do Sul, em escolas municipais, estaduais e privadas, pôde-se perceber

o desconhecimento dos profissionais da área sobre os alunos com AH/SD, as
frequentes falas rodeadas de mitos, assim como o despreparo para recebê-los
em suas redes de ensino. Essas constatações reafirmaram a importância de
parcerias articuladas entre universidade e escola, de forma a ofertar meios de
se potencializar as habilidades desses alunos, assim como orientar família e
escola.
Desse modo, acredita-se que a oferta de diferentes espaços de
convivência e aprendizagem destinados para estes alunos contribuirá para um
desenvolvimento satisfatório para estes sujeitos, tanto em âmbito escolar
quanto social. Este é um dos propósitos promovidos pelo projeto de extensão
anteriormente citado.
Em vista a subsidiar novas perspectivas de aprendizagens para o
desenvolvimento dos alunos com AH/SD, citamos diferentes possibilidades de
propostas de atendimento educacional, dentre elas o enriquecimento intra e
extracurricular.
As propostas de enriquecimento extracurriculares, o qual será foco das
discussões deste artigo, constituem-se como alternativa com grande potencial
para a aprendizagem dos alunos com AH/SD.
Além disso, Freitas e Pérez (2012) descrevem que a atenção à
diversidade concretiza-se em medidas que devem levar em consideração não
só o que o aluno dispõe, mas os interesses e motivações que esse apresenta.
Para tanto, é preciso atender as necessidades singulares que um aluno com
necessidades educacionais especiais apresenta quando se considera os
fatores sócio-culturais e a história individual, bem como as características
individuais.
Assim,

sabe-se

que

para

promover

o

enriquecimento

dessas

habilidades, é importante que aluno seja identificado e reconhecido, para que
possam ser atendidos de acordo com suas especificidades. Desse modo, esse
trabalho possui o intuito de discutir sobre a inclusão e atendimento dos alunos
com AH/SD, seja no espaço escolar ou em programas de enriquecimento
extracurriculares.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Fundamentando-se na Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva, concluiu-se que os alunos com AH/SD, por
constituírem parte do público-alvo da educação especial, têm direito a
frequentar o AEE (BRASIL, 2008).
Portanto, conforme o documento citado acima, os alunos com AH/SD
deveriam receber um ensino que fosse ao encontro de suas especificidades e
necessidades. Porém, por meio das ações do projeto em desenvolvimento, foi
possível perceber que na prática são poucos os alunos que são reconhecidos e
que recebem esse atendimento que lhes são garantidos por lei.
Tal discussão acerca do reconhecimento e também atendimento desses
alunos com (AH/SD) ocorre pela falta de informações sobre esse público em
específico por parte da comunidade escolar e também familiar, pois quando
não identificado, muitas são as barreiras para que esse aluno seja
encaminhado a ambientes que estimulem seus potenciais.
Nessa perspectiva, ao se falar em educação inclusiva, é de extrema
importância que todo ambiente escolar esteja pronto para colaborar no
desenvolvimento desse aluno. Assim, conforme o mesmo documento destaca:
A educação especial direciona suas ações para o atendimento às
especificidades desses alunos no processo educacional e, no âmbito
de uma atuação mais ampla na escola, orienta a organização de
redes de apoio, a formação continuada, a identificação de recursos,
serviços e o desenvolvimento de práticas colaborativas (BRASIL,
2008, p. 09).

Ou

seja,

a

inclusão

educacional

desses

alunos

não

é

só

responsabilidade do educador especial, responsável pelo atendimento em
salas de AEE, mas de toda rede escolar.
Também é importante destacar, que esses alunos são heterogêneos,
apresentados comportamentos distintos. Sobre esse assunto, Freitas e Pérez
(2012, p. 62) afirmam que:
Parece que, uma vez identificado, este aluno é encaminhado ao AEE

e ‘esquecido novamente’, como se o atendimento proporcionado,
algumas vezes por semana, ‘normalizasse’ esse aluno, retirando dele
suas necessidades educacionais especiais. No entanto, a pessoa
com AH/SD continua com as mesmas características nos demais dias
de semana e em outros ambientes, embora não em todas as áreas, e
não poderá apresentar também dificuldades em outras.

Deste modo, é preciso trabalhar de forma colaborativa disponibilizando
um espaço de aprendizagem de acordo com a necessidade de cada sujeito e
sua determinada área de interesse, em todos os espaços educacionais.
Pelo viés inclusivo, é necessário que a escola e, por consequência, os
professores, se sintam mais comprometidos com a educação dos alunos com
AH/SD, questionando as práticas estabelecidas e, se estas não estiverem
condizentes com as necessidades dos alunos, propor outras possibilidades.
Em face da compreensão das necessidades educacionais dos alunos
com AH/SD, alguns professores oportunizam modificações
curriculares iniciais que, se adotadas em salas de aula, permitem
estratégias de flexibilização ou adaptação de rotinas, reestruturação
de currículos, atividades pedagógicas diferenciadas e de clima
favorável à aprendizagem. Em muitos casos, essa compreensão não
tem sido suficiente para que as alternativas educacionais supram as
necessidades dos alunos com AH/SD. Por isso, estes se ressentem
da falta de propostas desafiadoras às suas capacidades, de
atividades que favoreçam a superação de conceitos já dominados e
da convivência com pares de capacidades semelhantes (PEREIRA;
GUIMARÃES, 2007, p. 164).

Devem, então, ser incentivados os potenciais destes alunos, por meio de
estímulos que desafiem suas capacidades, auxiliando-os a desenvolver suas
habilidades, para que se sintam atraídos por novas aprendizagens e para que o
ambiente escolar seja proveitoso e enriquecedor.
Para isso, na formação docente, as alternativas curriculares precisam
ser debatidas a fim de que sejam implementadas neste contexto, colocando os
sujeitos da educação em interação com novos conhecimentos e desafios, itens
considerados indispensáveis para uma escola que almeja ser inclusiva.
É preciso destacar que existem diferentes propostas educacionais que
podem ser sugeridas aos alunos com AH/SD: aceleração, enriquecimento
intracurricular e enriquecimento extracurricular. De acordo com as contribuições

de Pereira e Guimarães (2007, p. 166),
Os programas de enriquecimento podem ser delineados com vistas a
atender às demandas de alunos superdotados e da organização
administrativa educacional de maneira flexível. Podem ser
desenvolvidos por professores em sala de aula comuns por meio de
estratégias e técnicas de ensino variadas, ou de atividades
extracurriculares supervisionadas por professores especializados (em
ambientes e horários específicos às atividades desenvolvidas em
classes regulares) ou, ainda, organizados por meio de currículos
adaptados ou enriquecidos. Podem ser utilizados individualmente, em
classes comuns, dependendo da necessidade específica do aluno e
das condições estruturais dos sistemas de ensino.

Assim, o enriquecimento, tanto intra quanto o extracurricular, aos alunos
com AH/SD pode tomar diferentes configurações, desde que orientado de
modo a contribuir para o desenvolvimento dos potenciais destes alunos e para
a suplementação curricular.
Será por meio do debate acerca do enriquecimento extracurricular que
este texto foi produzido, ou seja, de que como essa modalidade de
enriquecimento poderá favorecer para o processo de inclusão dos alunos com
AH/SD.
METODOLOGIA
As ações do projeto de extensão “Programa de atendimento às altas
habilidades/superdotação: enriquecimento extracurricular para o estudante e
orientação à família e à escola”, iniciaram-se no ano de 2016, em que
primeiramente verificou-se através de sites governamentais, dados gerais
sobre a matrícula dos alunos com AH/SD. Entre os sites visitados, estiveram o
da Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul (SEDUC), 8ª Coordenadoria
Regional de Educação (8ª CRE), e Secretaria Municipal de Educação (SMED),
porém verificou-se que os dados envolvendo a matrícula desses alunos não
foram, frequentemente, disponibilizados nestes locais.
Devido às escassas informações encontradas, a equipe do projeto
contatou a 8ª CRE e a SMED, com intuito de ter acesso ao número de alunos
identificados com AH/SD na cidade de Santa Maria e suas respectivas escolas.
Também foi feita a tentativa de localizar esses alunos em algumas escolas

privadas dessa mesma cidade.
Em relação às escolas municipais, a SMED disponibilizou os dados de
cinco escolas com alunos com AH/SD, já as escolas estaduais, a 8ªCRE
apresentou 11 escolas com alunos com AH/SD, assim, totalizando-se 19
escolas.
No que diz respeito à rede privada de ensino, durante o mapeamento,
ficou evidente a resistência anda existente nessas escolas, pois das oito
escolas contatadas, uma não retornou, uma não aceitou auxiliar na coleta de
dados e três relataram não ter alunos com AH/SD. Desse modo, apenas três
escolas contribuíram com o projeto informando a relação dos nomes dos
alunos com AH/SD e sua atual situação escolar.
Posteriormente, realizou-se uma entrevista com os (as) educadores (as)
especiais e/ou coordenador(a) pedagógico(a) de todas as escolas, a fim de
investigar sobre os alunos com AH/SD, através de perguntas sobre sua atual
situação escolar, idade, ano, se possuía avaliação ou parecer, áreas de
identificação, se o aluno estava recebendo o AEE, participando em atividades
extracurriculares, entre outros.
Esse momento de investigação foi essencial, pois oportunizou conhecer
as áreas de interesses e potenciais dos alunos com AH/SD identificados nas
escolas públicas e privadas de Santa Maria/RS. Essas informações contribuem
com o propósito de se pensar na melhor forma de atender esses alunos no
programa de enriquecimento extracurricular e auxiliar nas relações deles em
suas escolas.
No entanto, é importante destacar que a oferta de programas de
enriquecimentos não exime a responsabilidade das redes de ensino para com
seus alunos com AH/SD, pois é direito desses receberem adaptações
curriculares que contemplem suas especificidades. Além dos trabalhos que
visam ser ofertados nesse projeto de extensão, é necessário que escola e
família trabalhem juntas em prol do melhor desenvolvimento educacional
desses alunos.
Assim, após essas etapas realizadas (localização e entrevistas), os

materiais coletados foram analisados pela equipe executora do projeto. Do total
de 19 escolas, uma justificou que os alunos haviam sidos transferidos, e que
assim, não teriam informações sobre onde estariam atualmente; outra foi
excluída devido aos critérios do projeto, pois os alunos estariam frequentando a
Educação de Jovens e Adultos (EJA), o qual o projeto não contempla essa
faixa de ensino. Por fim, foi contatado com 17 escolas, sendo elas municipais,
estaduais e privadas.
A etapa que seguiu constituiu-se com o contato com os familiares,
contabilizando em torno de 50 convites, pois até esse momento nem todos os
alunos tinham sido contatados em função da divergência de horários entre os
membros do projeto e educadores e coordenadores pedagógicos, em função
da demanda das entrevistas.
A primeira reunião entre a equipe do projeto, os familiares e as crianças
com AH/SD ocorreu no mês de outubro de 2016. Naquele momento, estiveram
presentes 12 alunos e seus respectivos responsáveis. Esse primeiro contato
presencial teve como objetivo a apresentação do projeto para as famílias, o
conhecimento desses alunos com AH/SD e seus familiares, explicações e
esclarecimentos de possíveis dúvidas a respeito da temática.
Nesse

encontro,

também

foram

preenchidos

pelos

pais

e/ou

responsáveis um questionário sobre seus filhos, além das assinaturas dos
termos de autorização e uso de imagem para a participação dos alunos no
projeto. Durante esse período foi delimitado que os encontros aconteceriam
semanalmente aos sábados pela manhã, das 9:30 às 11:00, nas salas do
Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Educação Especial – NEPES, no
Centro de Educação, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
Porém, o andamento das atividades precisou ser interrompido, devido às
ocupações no Centro de Educação da UFSM, onde aconteceriam os
encontros. Após o término desse período foi realizado um novo encontro, a fim
de retomar os últimos acontecimentos e as ações do projeto que se
sucederiam no próximo ano (2017). Além disso, também foi realizada uma
proposta de resolução de desafios em grupos, atividades que abarcavam

diferentes áreas de conhecimento. Assim, no presente ano pretende-se retomar
as atividades desse programa de enriquecimento extracurricular, com intuito de
contribuir com o processo de inclusão dos respectivos alunos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para que haja uma educação inclusiva satisfatória, esta deverá
contemplar as diferentes características dos alunos com AH/SD, com intuito de
promover um ambiente desafiador e motivador para que esse aluno possa
desenvolver-se e ter a oportunidade de ter suas habilidades estimuladas e
potencializadas.
É com esse intuito que o Grupo de Pesquisa Educação Especial
interação e Inclusão Social – GPESP, liderado pela Profa. Dra. Soraia
Napoleão Freitas, tem concentrado suas atividades, ou seja, na promoção da
educação inclusiva dos alunos com AH/SD.
Desta forma, é perceptível o envolvimento/engajamento dos alunos com
AH/SD

integrantes

do

programa

de

enriquecimento

extracurricular,

oportunizado pelo projeto de extensão descrito no início deste texto.
Dito de outro modo, esses programas têm favorecido o desenvolvimento
dos comportamentos superdotados apresentados pelos alunos com AH/SD,
tanto na área acadêmica quanto na produtivo criativa (RENZULLI, 1986).
Além disso, é preciso ressaltar que o atual projeto de extensão que está
sendo desenvolvido pelas integrantes do GPESP, teve como proposta
orientadora o antigo projeto de extensão PIT – Programa de Incentivo ao
Talento, finalizado em 2015, após aposentadoria da coordenadora do mesmo,
profa. Soraia Napoleão Freitas.
Sendo assim, o PIT, após mais de dez anos de atendimento
extracurricular, mostrou-se um programa sólido, o que fortalece a atual equipe
para o engajamento dessa atual proposta de atendimento junto aos alunos com
AH/SD.
Em pesquisa realizada por Rech (2016), foi verificado junto aos
professores que tiveram alunos participantes do PIT, que o programa de

enriquecimento extracurricular contribuiu para a inclusão escolar dos mesmos.
Tanto as professoras quanto as educadoras especiais, das respectivas escolas,
ressaltaram que, em muitos casos, não estavam conseguindo organizar a
escola pensando na proposta inclusiva para os alunos com AH/SD. As
profissionais de educação especial citaram a escassez de corpo docente
especializado para ofertar o AEE para os alunos com AH/SD e algumas
pedagogas mencionaram desconhecer o direito desses alunos a receber um
atendimento especializado.
Em relação a esse assunto Pereira (2014, p. 385), ressalta que
Um contexto educacional inclusivo para alunos com altas
habilidades/superdotação fundamenta-se no reconhecimento das
características e necessidades pessoais e de aprendizagem; na
superação das dificuldades de ofertas educacionais; no
reconhecimento da exclusão educacional.

Desse modo, comunga-se com os propósitos acima mencionados por
Pereira (2014), uma vez que, para haver a inclusão escolar do aluno com
AH/SD, minimamente, é necessário que a escola, organize um processo em
torno disso para, posteriormente, buscar redes de apoio que venham colaborar
com esse processo.
Portanto, reiterasse a relevância na implementação de programas de
enriquecimento extracurricular, pois os mesmos podem se tornar redes de
apoio das escolas regulares e, de forma colaborativa, construírem o processo
de inclusão dos alunos com AH/SD.
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Eixo 6- Educação e Inclusão
RESUMO
A necessidade de abordar assuntos relacionados ao ensino permite repensar a prática
pedagógica. Este artigo assume como objetivo descrever como se deu o trabalho de monitoria
no PROGAMA MAIS EDUCAÇÃO, proposto pelo Ministério da Educação em parceria com
Estados e Municípios, desde 2007. O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO viabiliza aos estudantes,
por meio das escolas, a possibilidade de educação em turno integral, no qual seu objetivo é
proporcionar um ensino mais prazeroso, e significativo no qual os alunos em horário regular
tenham as disciplinas obrigatórias, consideradas tradicionais, e em contra turno possam ter
contato com atividades mais agradáveis e próximas a sua realidade social. Contudo, a
concretização dessas políticas no ambiente escolar brasileiro ainda possui um longo caminho
para se concretizar. Assim, tem-se como objetivo refletir a respeito das práticas pedagógicas
realizadas pelos monitores, além de trazer para o campo do debate os desafios do monitor
frente à realidade da sala de aula, dentro do PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, na cidade de
Santa Maria/RS. Salienta-se que este trabalho foi realizado em uma escola de periferia. A fim
de preservar a identidade dos alunos e da escola, neste artigo nomearemos a escola como
“Escola A”. As reflexões aqui apresentadas referem-se ao período de 2015 e 2016, na qual
destina-se ao período em que as monitoras participaram do programa. O trabalho tem como
pano de fundo as atividade realizadas no ambiente escolar sobre a perspectiva do olhar do
monitor, dentro das discussões abordadas no Mestrado em Ensino de Humanidade e
Linguagens no Centro Universitário Franciscano- UNIFRA.
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INTRODUÇÃO
A necessidade de programas voltados a um novo modelo de educação
que englobem as mais diversas temáticas não é nenhuma nova realidade.

1

Programa Mais Educação, proposto pelo Ministério da Educação em parceria com
Estados e Municípios, desde 2007. No qual visa uma educação em turno integral a fim de
aumentar a média das escolas com baixo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB)
2 Artigo desenvolvido no Mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens- UNIFRA
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Deste modo, projetos voltados à educação muitas vezes são os mais
fragilizados,

as

escolas

acabam

apresentando

problemas

para

o

desenvolvimento das propostas, a falta de recursos, rodízio dos educadores,
baixa remuneração dos monitores, falta de estrutura, entre outros fatores.
Frente à busca de um caminho no qual o objetivo de minimizar a ausência de
escolarização e possibilitar acesso cultural, o PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO
foi instituído no Brasil por meio da Portaria Interministerial nº 17, de 24 de abril
de 2007 e pelo Decreto 7.083/10, de 27 de janeiro de 2010. Neste contexto, tal
política é o resultado de uma ação em conjunto realizado pelos Ministérios da
Educação (MEC), da Cultura (MINC), do Esporte (ME), do Meio Ambiente
(MMA), do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), da Ciência e
Tecnologia (MCT), da Secretaria Nacional de Juventude (SNJ) e da Assessoria
Especial da Presidência da República (AEPR).
Na legislação educacional brasileira, o PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO
é referenciado na Constituição Federal, nos artigos 205, 206

e

207;

no

Estatuto da Criança e do adolescente (Lei nº 9089/1990); em nossa Lei de
Diretrizes e Bases (Lei nº 9394/1996), nos artigos 34 e 87; no Plano
Nacional

de Educação

(Lei nº

10.179/2001),

no

Fundo

Nacional

de

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização
do Magistério (Lei nº 11.499/2007) e no Plano de desenvolvimento da
Educação (BRASIL, 2007).
Nesta perspectiva, o Programa baseia-se no princípio que, através da
construção de uma Educação Integral, e da aproximação integrada da escola,
comunidade e família, haverá a contribuição também para a diminuição das
desigualdades educacionais, culturais e sociais, protegendo a criança, o
adolescente e o jovem em situação de vulnerabilidade social. Bem como,
ajudará a prevenir a ruptura de vínculos familiares, como presume o Plano
Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de crianças e
adolescentes.
Dentre os objetivos deste programa estão: colaborar para a formação
integral de crianças, adolescentes, e jovens, por meio da articulação de ações,

de projetos e de programas do Governo Federal e suas contribuições às
propostas, visões e práticas curriculares das redes públicas de ensino e das
escolas. Com isso, pretende-se alterar o ambiente escolar, ampliando a oferta
de saberes, métodos, processos e conteúdos educativos. De acordo com o
programa:
As escolas das redes públicas de ensino estaduais, municipais e do
Distrito Federal fazem a adesão ao Programa e, de acordo com o
projeto educativo em curso, optam por desenvolver atividades nos
macro campos de acompanhamento pedagógico; educação
ambiental; esporte e lazer; direitos humanos em educação; cultura e
artes; cultura digital; promoção da saúde; comunicação e uso de
mídias; investigação no campo das ciências da natureza e educação
econômica. (Ministério da Educação, p.9, SD).

Neste sentido, o programa propõe a ampliação do tempo de
permanência dos alunos na escola com atividades escolares em regime de
tempo integral, oferecendo, assim, um horário expandido, favorecendo uma
ampliação de oportunidades e situações que promovam aprendizagens
significativas e emancipadoras nos estudantes.
Não se trata apenas de um simples aumento do que já é ofertado, e
sim de um aumento quantitativo e qualitativo. Quantitativo porque
considera um número maior de horas, em que os espaços e as
atividades propiciadas têm intencionalmente caráter educativo. E
qualitativo porque essas horas, não apenas as suplementares, mas
todo o período escolar, são uma oportunidade em que os conteúdos
propostos, possam ser ressinificados, revestidos de caráter
exploratório, vivencial e protagonizados por todos os envolvidos na
relação de ensino-aprendizagem. (GONÇALVES, p.05, 2006).

Neste artigo tratamos o papel do professor/monitor e os desafios frente à
realidade do programa no interior das escolas, com ênfase no cotidiano do
aluno.

Este

artigo

foi

desenvolvido

a

partir

da

experiência

como

professoras/monitoras do programa, na cidade de Santa Maria/RS, no período
de Maio de 2015 a Dezembro de 2016. Como objetivo de preservar a escola,
não citaremos o nome da instituição. Cabe ressaltar que o trabalho
desenvolvido tem como objeto contribuir no processo educacional.

PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO: NOVOS OLHARES

O objetivo do programa surge em meio à urgência de melhorar a
educação no Brasil, vindo ao encontro de inserir o aluno em um espaço no qual
este possa integrar cultura, arte e reflexão, transformando o ambiente escolar e
a vida dos indivíduos. Além do intuito de evitar que o adolescente frequente um
ambiente de certa forma “perigoso”, devido que muitos vivem em situação de
extrema vulnerabilidade socioeconômica, o programa vem ao encontro de
“criar” as possibilidades de transformação, no qual a escola passa a ser a
mediadora na luta pela construção de uma aprendizagem significativa.
Esta dinâmica está voltada à educação em turno integral, ou seja,
preocupa-se com uma formação integral do indivíduo, através de oficinas
pedagógicas que ampliam o tempo de permanência dos alunos na escola, com
atividades no contraturno escolar. O grande problema, porém, é que muitas
escolas não possuem estrutura física/espaço adequado para que os monitores
desenvolvam suas práticas pedagógicas com eficácia. Além de ter que lidar
com as diversidades, estes professores enfrentam cotidianamente com a falta
de materiais básicos para o desenvolvimento de suas oficinas. Portanto, é
inegável que teoria e prática estão longe de caminharem juntas. Segundo o
Ministério da Educação:
A educação que este Programa quer evidenciar é uma educação que
busque superar o processo de escolarização tão centrado na figura
da escola. A escola, de fato, é o lugar de aprendizagem legítimo dos
saberes curriculares e oficiais na sociedade, mas não devemos tomála como única instância educativa. Deste modo, integrar diferentes
saberes,
espaços
educativos,
pessoas
da
comunidade,
conhecimentos... é tentar construir uma educação que, pressupõe
uma relação da aprendizagem para a vida, uma aprendizagem
significativa e cidadã. (Ministério da Educação, p.5, SD)

Contudo, não se pretende discutir nesse artigo somente as fragilidades
do programa e das escolas, mas sim apresentar práticas, que de alguma

maneira possam fomentar a reflexão dos docentes sobre uma nova perspectiva
da escola. Neste sentido, Verônica Branco (2009) indica que a Educação
Integral compartilha dos ideais de cultura, artes e esportes, como componentes
do currículo das escolas. A autora enfatiza que ao reconhecer que a instituição
escolar é responsável pela socialização das crianças e dos adolescentes e por
auxiliar na sua preparação enquanto cidadãs “não pode deixar de reconhecer
que a sociedade mudou, que está mais complexa e desigual, e por isso
mesmo, está a exigir uma mudança na formação dos jovens” (BRANCO, 2009,
p. 33).
Na escola que nomearemos como Escola A, o PROGRAMA MAIS
EDUCAÇÃO contava no ano de 2015, com quarenta e cinco crianças de seis a
quinze anos, com as mais variadas situações de dificuldades sociais. Em um
primeiro momento, o projeto era composto de uma sala com cinco monitores,
três com formação em andamento nas áreas humanas e dois monitores
comunitários, divididos em uma jornada de dez horas semanais cada. O
desenvolvimento das atividades era responsabilidade dos monitores.
No ano de 2016, a Escola A, reformulou os critérios para formação das
turmas, passando para o número de trinta crianças de seis anos a onze anos,
do 2º ao 4º anos do Ensino Fundamental, e o mesmo padrão para monitores e
desenvolvimento das aulas.
O grande desafio frente a esse ambiente esteve voltado às atividades
que contemplassem a disparidade de idade, já que os mesmos pertenciam à
mesma comunidade, e suas dificuldades e necessidades eram muito próximas.
Em meio a este cenário, como professoras/monitoras foi refletido e debatido
sobre qual seria a melhor metodologia a ser implantada neste ambiente
escolar. Optou-se pelas mais diversas temáticas atreladas a metodologia do
lúdico, afinal é na sala de aula que o aluno amplia seus conhecimentos,
aprende a trocar ideias e definir conceitos. Perrenoud (2002) sugere que a
autonomia e responsabilidades do professor devem estar amparadas no
conhecimento e na experiência.
Já que a incumbência de realizar atividades de letramento não surtiu

efeito, pois as crianças geralmente não queriam participar destas atividades,
considerando-as “chatas” e “difíceis”, verificamos que os estudantes tinham
uma grande afinidade pela ludicidade, tanto na pintura, desenhos, jogos e
recortes, deixando-os, inclusive mais concentrados e calmos, quando
praticavam tais exercícios.
A necessidade de um olhar diferenciado para a realidade dos estudantes
foi fundamental para escolha da metodologia, pelo fato de que muitos
educandos enxergam a escola como um espaço voltado para brincadeiras.
Metodologicamente, as aulas giraram em torno da prática do lúdico,
considerando assim, que esta prática na educação é uma forma privilegiada,
cujo resultado é o desenvolvimento pessoal, a dinâmica em grupo e a atuação
cooperativa.
Logo, a ludicidade é um instrumento fascinante, motivador no processo
de ensino e aprendizagem e na construção do conhecimento. Percebe-se que
a atividade lúdica, no decorrer dos anos escolares, tem contribuído para que o
ensino se torne mais dinâmico, no qual o aluno é sujeito ativo facilitando a
construção do conhecimento.
Neste sentido, a educação aliada a ludicidade é primordial para o
desenvolvimento cognitivo, emocional e ético das crianças, proporcionando
uma integração harmônica do seu pensar, sentir e fazer. Nessas condições, o
professor é o responsável pela criação de espaços, oferecendo materiais
adequados e participando destes momentos lúdicos.
É na educação infantil que as brincadeiras devem ser proporcionadas,
possibilitando para a criança sua inserção no contexto social e cultural,
contribuindo para o desenvolvimento do caráter formativo, apreensão de
valores, limites e interação social. [...] “A brincadeira é um fato social, espaço
privilegiado de interação infantil e de constituição do sujeito-criança como
sujeito humano, produto e produtor de história e cultura”. (WAJSKOP, 2001,
p.28).
Para a realização das atividades foram desenvolvidas oficinas de
pinturas, leituras e jogos com foco no protagonismo do aluno. A fim de trabalhar

com temas que pudessem ampliar o conhecimento, e viessem ao encontro de
um ensino transformador, estimulando o aprender, através de novas dinâmicas,
resultou em práticas pedagógicas mais fáceis de compreensão, possibilitando
uma nova concepção de aprender e ensinar.
As aulas tiveram como foco uma educação mais humanística, sendo que
a primeira inserção em sala de aula teve como finalidade conhecer a realidade
do aluno, a partir de seus sonhos e anseios. Neste sentido, segundo o teórico
Carl Rogers, a aprendizagem humanística considera o aluno como pessoa,
pois ele é livre para fazer escolhas em determinada situação. Pode- se dizer
que esta abordagem rogeriana engloba uma aprendizagem “pela pessoa
inteira”, ou seja, cognitiva, afetiva e psicomotora (MOREIRA, 1999).
Já a Pedagogia Waldorf dá prioridade ao movimento, a atividade
corporal, que faz uso da motricidade, a imaginação, a fantasia da criança.
Assim, tal pedagogia compreende que a movimentação constante da criança,
será a base para não somente o seu desenvolvimento físico e motor, mas
também para o seu desenvolvimento emocional, neurológico e até mesmo
cognitivo, preparando as estruturas neurológicas a serem exigidas para a
posterior aprendizagem no processo escolar.
Na figura abaixo, as monitoras propuseram que os educandos
construíssem a “Árvore dos Sonhos”, no qual eles escreveram em pedaços de
papel os seus sonhos e desejos, tanto materiais quanto afetivos/emocionais,
para posteriormente, serem coladas na árvore, está desenhada num papel
pardo. Ficou nítido nesta atividade o quanto estes alunos são carentes, não só
economicamente, mas também carentes de carinho e atenção, sendo que a
maioria das palavras escritas foi: amor, paz,carinho, solidariedade e tantas
outras. O desejo de obter bens materiais também foi muito citado, como: ser
rico, ter um carro, dinheiro entre outros.

Figura 1

Acervo pessoal dos bolsistas /Maio 2015.

A necessidade de tornar os alunos protagonistas das atividades,
rompendo com a ideia de que somente indivíduos importantes são
relacionados aos heróis e pessoas de um nível sócio econômico elevado, e
com intuito de desmistificar a ideia do belo, foi apresentado aos alunos o livro
de Frida Kallo, no qual suas pinturas eram representações de seus sentimentos
e do mundo ao seu redor. A atividade proposta foi “O meu mundo através de
Frida Kallo”.
Isso contribuiu para que os educandos assimilassem uma nova
compreensão do mundo. Logo, primeiramente, buscou-se uma reflexão do
ideal de que o belo é algo muito além da ideia de perfeito. Através da pintura os
estudantes expressaram sentimentos e o seu próprio olhar. Após a finalização
da atividade as professoras fizeram uma exposição das pinturas. Abaixo segue
representações dos alunos a partir da leitura do livro de Frida Kallo.
Figura 2

Acervo pessoal Bolsista: Atividade desenvolvida no Projeto Mais Educação Novembro 2016.

Diante disto, entende-se que existem inúmeros fatores que desmotivam
o trabalho com este projeto, mas é indispensável perceber que os alunos estão
ali, mesmo que seja devido à de alimentação, ou porque os pais trabalham, e
não tem outro lugar onde deixá-los, para que os mesmos não fiquem na rua.
Por mais que o programa seja, muitas vezes, executado de forma distorcida, o
importante é que o PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO desperta a capacidade
criativa dos alunos, e, com isso, não existe,

como apenas um lugar para

manter as crianças e adolescentes fora da rua e alimentados. Então, ao aceitar
fazer parte do programa, cabe ao professor buscar ferramentas que possam
desenvolver a capacidade reflexiva dos indivíduos, ajudando de alguma
maneira a sentir-se parte integrada da sociedade, facilitando seu convívio
social e desenvolvimento. É indispensável trazer a público e ao debate o
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, para compreender de que forma essas
políticas estão sendo aplicadas. Apresentar os resultados a comunidade
permite repensar e buscar alternativas para minimizar as deficiências.

O PROFESSOR/MONITOR FRENTE AOS DESAFIOS ENCONTRADOS NAS
ESCOLAS

O papel da escola está muito além de transmitir informações. Em outras
palavras, além de avaliar se os alunos estão aprendendo ou não, é função da
escolar estar ciente de qual é o conhecimento que está sendo adquirido, qual a
aplicabilidade desse conhecimento, quais as contribuições que o ensino está
oferecendo ao indivíduo para enfrentar melhor a vida, e quais as contribuições
na formação da sua autoimagem.
Nesse cenário, a problemática da vulnerabilidade social em que a Escola
A se encontra, onde as oportunidades de acesso à educação e trabalho são
restritas, afetam o desempenho escolar destas crianças, pois a fome, a

violência, o uso de drogas e a baixa escolarização dos pais e, portanto, falta de
estímulo destes, para seus filhos estudarem, impedem as crianças de obterem
um rendimento escolar satisfatório. A comparação de diferentes escolas, umas
localizadas em áreas mais vulneráveis, outras em áreas menos vulneráveis,
evidencia a disparidade dos resultados. Assim, cabe lembrar um estudo
realizado pela CENPEC (Centro de Estudos e Pesquisas em educação, cultura
e ação comunitária) em 2011, traz a seguinte explicação sobre o desempenho
escolar das crianças e adolescentes.
Crianças com um mesmo nível sociocultural têm desempenhos
diferentes conforme o nível de vulnerabilidade social do local em que
se situa a escola em que estudam. Quando alunos com baixos
recursos culturais familiares estudam em escolas situadas nas áreas
mais vulneráveis, o conjunto deles tende a ter desempenho pior do que
quando alunos desse mesmo grupo estudam em escolas localizadas
nas áreas menos vulneráveis. Por sua vez, alunos com maiores
recursos culturais têm notas mais baixas quando estudam em escolas
localizadas em territórios com alta vulnerabilidade social.(2011, p. 7).

Dessa maneira, o PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO norteia ações de
forma a integrar diferentes saberes, conhecimentos, agentes e cenários
educativos, métodos e conteúdo, que possam contribuir significativamente para
o desenvolvimento pleno do indivíduo. Assim sendo, através dessa integração,
é possível construir uma educação que decorra numa aprendizagem efetiva,
preparando o indivíduo para a vida. Trata-se da construção de uma ação
conjunta entre as políticas públicas educacionais e sociais, colaborando, assim,
tanto para a diminuição das desigualdades educacionais, quanto para a
valorização da diversidade cultural brasileira.
Em tal abordagem citada acima, Morin (2000), aponta que a educação
para a compreensão entre os povos significa o caminho para que sociedades
democráticas e abertas estabeleçam entre si o respeito à diversidade de
culturas e nações. Compactuando com esta ideia, a autora Marta Nussbaum
(2015), também cita que é preciso educar para uma cidadania global, ou seja,
educar para a diversidade religiosa, política, ambiental e econômica.
Podemos pensar que uma escola ideal deve apresentar condições

adequadas, tanto físicas como organizacionais para que possa funcionar
corretamente. Portanto, o papel do governo é oferecer aos estudantes e aos
professores condições mínimas de infraestrutura, como salas de aula em
perfeitas condições de uso, banheiros, bibliotecas, sala de informática e outros
espaços públicos. Porém, na maioria dos casos, a realidade é outra: há um
sucateamento e um desinteresse do poder público em investir nos meios
escolares, prejudicando a aprendizagem dos alunos. “As péssimas condições
de trabalho têm em sua base o grande desinteresse da sociedade pela
educação, embora o discurso seja constantemente outro” (CABRINI et al.,
2013, p.11).
Uma aprendizagem de qualidade demanda investimento financeiro
capaz de suprir as necessidades de todos os estudantes. Certamente a parte
financeira

é

primordial

para

que

um

sistema

educacional

funcione

corretamente, mas deve-se atentar também para a gestão administrativa e
pedagógica, pois uma área não exclui a outra – todos devem andar juntos no
contexto educacional.
A afirmação de que “boa gestão, e não orçamento maior determina
boas notas” me faz pensar que não podemos pender exclusivamente
para um lado, de modo excludente- ou “o financeiro” ou “a gestão” ou
“o pedagógico”; o financeiro, sem a gestão e sem o pedagógico, no
que se refere à escola, não produz e não produzirá resultados
satisfatórios, mas ele é necessário (LUCKESI, 2011, p.217).

O aumento do tempo de permanência dos alunos no ambiente escolar, o
número maior de monitores ministrando as oficinas do contraturno, bem como
a contratação de um maior contingente de funcionários envolvidos, seria mais
uma exigência deste projeto, dentre os muitos já desenvolvidos nas escolas.
Com isso, criam-se novas e complexas cobranças da equipe gestora. Como
administrar este novo conceito de escola, conservando uma estrutura muitas
vezes deficiente?
Ao mesmo tempo em que o Programa oferece (ou deveria oferecer)
condições mínimas para o seu pleno desenvolvimento, cabe uma reflexão
cuidadosa sobre a forma com ele vem sendo implementado em algumas redes

públicas do país. Muitos são os obstáculos de diversas ordens (pedagógicas,
estruturais e administrativas) que têm impedido o pleno alcance de seus
objetivos.
Esta problemática pode ser conferida na Escola A, por diversas vezes,
pois além da estrutura física da escola não comportar uma sala adequada para
a realização das atividades, tínhamos que lidar com a falta de materiais
considerados básicos, como lápis de cor, borrachas, lápis de escrever, entre
outros materiais imprescindíveis para a elaboração de desenhos e pinturas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve o intuito de refletir o papel do professor/monitor no
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO e socializar as experiências. De acordo com
Dickel (1998), à docência exige do professor conhecimentos, sensibilidades,
capacidade de reflexão e dedicação profissional, e sua principal finalidade, que
é o desenvolvimento e efetivação da Educação Integral. É importante afirmar
que os educandos precisam de um olhar diferenciado, as atividades devem
estar relacionadas à sua realidade e limitações
Do ponto de vista dos alunos, percebeu-se a aceitação das atividades
propostas, além do reflexo no modo de agir, os alunos passaram a interagir,
dividir e questionar, conseguindo fazer elos entre as atividades e sua própria
realidade. Para o andamento das aulas do programa, o lúdico possibilitou aos
monitores compreender a sua importância como metodologia em sala de aula,
desenvolvendo habilidades individuais nos discentes.
Do ponto de vista dos professores/monitores, observou-se que estes
profissionais devem buscar uma capacitação, ou seja, uma Formação
Continuada. Devido à realidade social dos alunos fica evidente a necessidade
de profissionais capacitados, que de fato tenham como objetivo uma educação
humanística e transformadora. Como proposta de formação sugere-se
palestras com os professores da própria instituição, a fim de refletir sua prática
pedagógica e entender que ensinar se dá a partir da troca de saberes,

compartilhando ideias e práticas. Segundo Dewey, professores não reflexivos
aceitam a rotina sem questionamentos, e seu objetivo para solucionar os
problemas está fundamentado na rotina, tradição e autoridade, diferentemente
do professor reflexivo, na qual é movido pela paixão de emoção e pelo ensino.
(Dewey apud ZEICHENER.1993, p.18,).
Diante do exposto, o presente artigo é resultado de reflexões sobre a
prática pedagógica atrelada a prática teórica. A pesquisa foi desenvolvida a
partir das atividades realizadas em sala de aula. Este tipo de pesquisa
“baseia-se na observação dos fatos tal como ocorrem na realidade” (Marconi,
2005, p.125).
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RESUMOS
A REESTRUTURAÇÃO CURRICULAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA NO RIO
GRANDE DO SUL-2016 E AS POTENCIALIDADES A PARTIR DE UM
PROJETO INTERDISCIPLINAR
Márcia Eliana Migotto Araújo1
Lisiane Barcellos Calheiro2
Rosane Carneiro Sarturi-Prof. Orientador3
Eixo1- Estado e Políticas Educacionais
A temática meio ambiente e desenvolvimento sustentável têm sido
discutidos em vários eventos globais e foros multilaterais, como, por exemplo, a
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e desenvolvimento Eco92 ou Rio92 que teve sua segunda edição no ano de 2012 durante a
Rio+20. Somados a esses eventos a Educação Ambiental está presente na
Constituição Federal de 1988, em seu Art. 225, parágrafo 1º, Inciso VI, que
determina ao Poder Público a promoção da Educação Ambiental em todos os
níveis de ensino, bem como nos documentos oficiais do ministério da
educação, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -– LDB
(BRASIL, 1996), os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (BRASIL, 2000)
e suas orientações complementares - PCN+ (BRASIL, 2002), estes
contribuíram para uma nova identidade para a educação básica. No parecer
CNE/CEB nº 07/2010(BRASIL, 2010), que define as Diretrizes Curriculares
Nacionais Gerais para a Educação Básica. No ano de 2016 ocorreu uma
reestruturação curricular na educação básica proposta pela secretaria de
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educação do Rio Grande do Sul (SEDUC/RS). O documento orientador da
reestruturação curricular propõe um currículo que articulem propostas que
contemplem o desenvolvimento de competências e habilidades, com
metodologias voltadas para o estudo das diferentes trajetórias vivenciadas
pelos

educadores.

Este

trabalho

tem

por

objetivo

desenvolver

os

conhecimentos sobre o meio ambiente a partir de uma proposta pedagógica
realizada no projeto “Espaços de sustentabilidade no contexto escolar”,
atendendo assim, a reestruturação curricular da educação básica. Tendo por
abordagem metodológica uma pesquisa-ação, visto que se organizou uma
ação planejada, que “[...] é um tipo de pesquisa com base empírica que é
concebida e realizada em estreita associação com uma ação [...]”
(THIOLLENT,1985, p.14). Como resultados iniciais do projeto observou-se que
alguns alunos da escola não percebem a importância da preservação do meio
ambiente e têm dificuldade de compreenderem que eles também são o “meio
ambiente”, segundo o preâmbulo da Carta da Terra: “Devemos somar forças
para gerar uma sociedade sustentável global baseada no respeito pela
natureza, nos direitos humanos universais” (Carta da Terra,1997). Concluindo,
acreditamos ser o ensino médio um espaço primordial para fomentar novas
maneiras de perceber os problemas que assolam o mundo contemporâneo. É
nesta

etapa

da

aprendizagem

que

questões

atuais,

envolvendo

os

conhecimentos científicos devem ser levantadas, de modo a proporcionar aos
alunos um olhar mais crítico frente a grandes problemáticas que nos cercam.

Palavras-chave: Meio Ambiente. Proposta Curricular 2016. Ensino
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POLÍTICAS CURRICULARES E A LÍNGUA INGLESA NO ENSINO MÉDIO:
PARA ALÉM DO VERBO TO BE
Silvia Silveira Cardoso1
Rosane Carneiro Sarturi2
Eixo 1 – Estado e Políticas Educacionais
O presente trabalho possui como temática central a relação entre as
políticas curriculares e a língua inglesa no ensino médio. A pesquisa apresenta
como objetivo geral, compreender a produção de sentidos na relação entre
políticas curriculares e a língua inglesa, considerando implicações para
processos educativos no ensino médio. A instituição educacional onde a
pesquisa será realizada trata-se de uma escola federal, localizada na região
Oeste da cidade de Santa Maria, RS. A metodologia que será utilizada para
desenvolver este estudo pauta-se em uma pesquisa de abordagem qualitativa
do tipo estudo de caso e utilizará como fonte de dados entrevistas
semiestruturadas com professores de língua inglesa (LI) que desenvolvem
ações pedagógicas no ensino médio. Para fundamentar este estudo, será
utilizado como referencial teórico os seguintes autores: Bardin (2011), Kuenzer
(2013), Leffa (1999), Lopes e Macedo (2002), Minayo (2007), Saviani (2007),
entre outros. Investigar e discutir as políticas curriculares da língua inglesa no
currículo do ensino médio é fundamental, pois se percebe que o ensinoaprendizagem

tem se

mostrado

ineficaz,

não

repercutindo em uma

aprendizagem significativa por parte dos educandos. Ao analisar o ensinoaprendizagem de LI nas escolas, reflete-se a respeito das práticas pedagógicas
que enfatizam em muitos casos a forma gramatical, ou seja, o estudo da língua
pela língua, o que acaba resultando em um conhecimento descontextualizado.
Dessa forma, acredita-se ser importante que o ensino-aprendizagem de LI vá
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além do verbo to be, portanto, é necessário que a LI esteja vinculada ao
cotidiano dos educandos e que seja trabalhada como uma função clara e
relevante.
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A ESCOLA BÁSICA E OS MOVIMENTOS EDUCACIONAIS POSSÍVEIS: A
ÉTICA EM QUESTÃO.
Aline Pietro Marques1
Camile Machado de Oliveira2
Graziela Franceschet Farias3
Eixo 1 – Estado e Políticas Educacionais
Educação e escolas de educação básica de qualidade são direitos
garantidos à população brasileira pela Constituição Federal Brasileira (1988) e
por um Projeto Nacional de Educação que a sociedade brasileira tem lutado,
incessantemente, para construir aos longo dos últimos anos. Tal movimento se
caracteriza, segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica
(2013), pelo inegável direito de todo e qualquer cidadão de constituir-se
individual e coletivamente na sociedade contemporânea, tendo respeitados
direitos e deveres mínimos para o desenvolvimento pleno da vida cultural,
social, política, econômica. Diante da necessidade de se ampliar as discussões
sobre temas transversais nas escolas e na formação de professores, que
historicamente constituem os currículos escolares, esta pesquisa trata do tema
educação e ética. Tem como objetivo central analisar de que maneira o
currículo vem contribuindo, interdisciplinar e transversalmente, para a formação
de sujeitos comprometidos com princípios e atitudes éticas (que orientam e
estruturam as bases da vida em sociedade), sujeitos atores da escola
(professores, gestores, alunos e demais envolvidos) nos seus mais diversos
espaços. A base teórica do trabalho será fundamentada nos Parâmetros
Curriculares Nacionais (1998), nas Diretrizes Curriculares Nacionais da
Educação Básica (2013) e em autores/pesquisadores da formação de
1Apresentadora

do trabalho. Estudante de Pedagogia pela Universidade Federal de

Santa Maria – UFSM. E-mail: alinemarques013@gmail.com
2Apresentadora

do trabalho. Estudante de Pedagogia pela Universidade Federal de

Santa Maria – UFSM. E-mail: camiledeoliveira@hotmail.com
3Orientadora.

Doutora em Educação. Professora Adjunta do Departamento de

Metodologia de Ensino do Centro de Educação – UFSM. E-mail: profegraziela@gmail.com

professores. A metodologia utilizada possui uma abordagem qualitativa e se
ampara na pesquisa participante (Demo, 2000), de modo que, a imersão no
ambiente pesquisado é essencial para compreendermos os possíveis
movimentos produzidos pela escola a partir de seus autores/atores sociais.
Como técnicas de coleta de informações são utilizadas a observação
participante e as entrevistas livres e/ou semi-estruturadas com profissionais de
educação e alunos. Espera-se que no decorrer do andamento da pesquisa, as
aspirações, anseios e posicionamentos dos sujeitos atores possam se articular
com as múltiplas possibilidades que o tema transversal ética pode potencializar
e dinamizar no âmbito da escola básica.
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A INTEGRAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ALFABETIZAÇÃO NA
IDADE CERTA NO ESTADO DA BAHIA
Autor: Angelo Dantas de Oliveira1
Orientadora: Célia Tanajura Machado2
Eixo 1 – Estado e Políticas Educacionais
O presente trabalho consiste num relato de experiência que traz reflexões
sobre a integração de políticas públicas que visam garantir a alfabetização na
idade certa no âmbito do Estado da Bahia, durante o ano de 2016. O processo
de integração visou unificar, institucionalmente, o Programa Estadual de
Alfabetização na Idade Certa, criado no ano de 2011, com a política nacional
implementada pelo Ministério da Educação (MEC) através do Pacto Nacional
Pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) instituído no ano de 2012. A
reflexão sobre esse processo de integração visa apresentar como ocorreu a
efetivação dos regimes de colaboração e cooperação entre os entes federados,
diante de uma política pública prioritária constante como uma das metas dos
Planos de Educação (nacional, estadual e municipal). Como resultados a partir
das reflexões percebe-se uma aproximação institucional maior e mais
democrática entre o Estado da Bahia e seus municípios, em virtude da
participação no programa ocorrer por adesão livre. A democratização dessa
relação está criando uma cultura de fortalecimento da autonomia dos
municípios com relação às políticas públicas para educação, como por exemplo
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aquelas voltadas para a formação dos professores alfabetizadores com a
criação dos Núcleos Municipais de Estudos e Pesquisas em Alfabetização e
Letramento, fomentados no âmbito do Programa Estadual de Alfabetização.
Há, no tocante aos processos de avaliação da aprendizagem, o surgimento de
iniciativas autônomas dos municípios para instituir processos de avaliação
interna em suas redes de ensino. Toda a discussão realizada está calcada
numa reflexão teórico-prática em virtude dos estudos desenvolvidos no
Mestrado profissional em Gestão e Tecnologias Aplicadas a Educação da
Universidade do Estado da Bahia e da atuação profissional dentro da
Secretaria Estadual de Educação no Programa de Apoio a Educação Municipal
(PROAM). O PROAM tem como objetivo fortalecer as relações federativas para
efetivação das políticas públicas para educação na Bahia, por meio dos
regimes de colaboração e cooperação entre os entes federados (União,
estados e municípios). Desta experiência cabe socializar as perspectivas
institucionais que culminaram no processo de integração das políticas públicas
para alfabetização e parte dos impactos que elas produziram sobre as políticas
públicas

para

educação

desenvolvidas

pelo

estado

da

Bahia

e,

consequentemente, aquelas concretizadas pelos municípios.
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UM CASO DE NEGLIGÊNCIA COM A EDUCAÇÃO BRASILEIRA:
REFLEXÕES SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA 746
Cilene da Costa da Silva Bettega1
Adriana Flávia Neu2
Gabrieli Costa da Silva3
Maria Eliza Rosa Gama4
Eixo 1 - Estado e Políticas Educacionais
A passos pequenos temos vindo caminhando e lutando por um currículo
que pense de fato qual a formação que se quer para o cidadão que compõe a
sociedade brasileira. Fazer mudanças curriculares na Lei de Diretrizes e Bases,
por exemplo, como é o caso da Medida Provisória (MP) 746, demanda da
participação da população, pesquisadores, comunidade acadêmica em
questão. Tendo em vista isso, o objetivo deste trabalho é discutir acerca da
aprovação da MP 746 que “Institui a Política de Fomento à Implementação de
Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, altera a Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
e a Lei nº 11.494 de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação, e dá outras providências” (BRASIL, 2016). Este
trabalho está apoiado em discussões e reflexões realizadas durante a disciplina
de Organização Escolar e Curricular do Curso de Especialização em Gestão
Educacional. A MP 746 estabelece alterações na estrutura do Ensino Médio
(EM), a partir da criação de política de fomento e implementação de escolas de
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EM com tempo integral, ampliando a carga horária para 1400 horas. Além
disso, deixa facultada a oferta de algumas disciplinas no EM. O currículo será
composto pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e por itinerários
formativos específicos definidos em cada sistema de ensino, dando autonomia,
até certo ponto, para as escolas (BRASIL, 2016). Entendemos a MP 746 como
uma decisão autoritária, que veio atropelando o projeto de lei existente em
trâmite sobre a reestruturação do ensino médio desde 2013. O projeto de lei
que vinha tramitando, por mais problemático que fosse, vinha caminhando de
vias corretas e de uma forma em que podíamos intervir, o que não foi o caso
da MP 746. Essa medida provisória passou por cima, de forma devastadora,
sem fazer o principal: discutir para quê serve a educação básica, por que
organizamos esse direito chamado escola e tornamo-la um direito social, qual o
papel da escola e do currículo para a formação do cidadão, etc. Percebemos
também que esta MP assemelha-se muito a Lei de Diretrizes e Bases
promulgada em 1971, porém naquela época vivíamos em plena ditadura militar.
Concluímos que a MP 746 acaba por descaracterizar toda a trajetória árdua e
lenta que o currículo vem traçando ao longo dos anos, na tentativa de ter
significado e fazer sentido a todas as pessoas da sociedade. É evidente que
ainda teríamos muito a estudar, debater e crescer, mas é com pequenos
passos para frente que poderemos melhorar a educação.
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Escolarização.

QUALIDADE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR EM TEMPOS DE
DEMOCRATIZAÇÃO: AS ESTRATEGIAS ORIENTADAS PARA A
MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
Michel Hallal Marques1
Gabriel Souza Germann da Silva2
Thomáz Klug Brum3
Beatriz Maria Boéssio Atrib Zanchet4
Eixo 1– Estado e Políticas Educacionais

A universidade, espaço por excelência da produção e difusão do
conhecimento, por muito tempo manteve certo grau de independência frente às
interferências políticas e de outras instituições educacionais, sobretudo de
outros países. Esse cenário justificou a expansão das instituições públicas de
ensino superior no Brasil, a partir de 2002. Foram criadas novas universidades
públicas, em geral interiorizadas, e/ou expandidas as historicamente existentes.
Também houve a criação dos Institutos Federais de Educação Tecnológica e
Profissional, transformando a rede anterior em um significativo sistema público,
que também faz a oferta de ensino superior e tem o compromisso de realizar
ensino, pesquisa e extensão. O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM),
constitutivo da Política de Avaliação Externa da Educação Básica, foi
implantado com a Reforma Educacional na década de 1990 e, gradativamente,
vem se impondo como uma importante Política de Estado, por agregar funções
de ordem social e pedagógica, tornando-se responsável pela centralidade e
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visibilidade do Ensino Médio no cenário educativo atual. Assim sendo, o atual
estudo tem como objetivo analisar como as universidades vêm enfrentando a
relação entre democratização do acesso à educação superior e a sustentação
de processos formadores de qualidade. A investigação está acontecendo em
duas universidades do sul do país onde desenvolveremos estudo de casos. A
pesquisa terá uma abordagem quanti/qualitativa em função de suas
características,

envolvendo

os alguns movimentos: Levantamento das

possibilidades potenciais decorrentes da análise e um quadro das Instituições
da amostra. Análise das condições objetivas de acesso às mesmas pelo grupo
de pesquisa; Levantamento do perfil estudantil das universidades envolvidas,
em especial a partir da implantação do SISU, caracterizando deslocamentos
que podem impactar as IES e seus cursos de graduação; Compreensão dos
desafios e práticas instituídas a partir da implantação das políticas de
democratização do acesso e mobilidade estudantil, entre outros. Estima-se que
os achados possam subsidiar ações de melhoria da qualidade do ensino,
especialmente nas Universidades envolvidas. Que a socialização dos
resultados amplie o raio de influência e possa dialogar com estudos similares.
Tratando-se de um estudo ambientado em Programas de Pós-Graduação em
Educação, a pesquisa poderá contribuir com a formação de mestrandos e
doutorandos e fortalecer os Grupos de Pesquisa.
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EDUCAÇÃO INFANTIL E QUALIDADE: A PARTICIPAÇÃO DA
COMUNIDADE NUM CONTEXTO PÚBLICO MUNICIPAL
Tatiane de Fátima Kovalski Martins1
Eixo 1 – Estado e Política
A presente pesquisa propôs-se investigar como a comunidade escolar em
uma escola municipal de Educação Infantil situada no Vale do Rio Caí, no Rio
Grande do Sul, se organiza, elabora e executa suas práticas avaliativas na
busca pela qualidade do ensino oferecido às crianças pequenas de 2 e 3 anos
de idade. A problemática da pesquisa versou em torno da questão sobre como
esta escola pode oferecer um atendimento de qualidade às crianças pequenas
com o apoio da comunidade. O estudo teve como objetivo realizar um
mapeamento de ações que favorecem a implementação de práticas avaliativas
de curto e longo prazo da escola, visando formular indicadores próprios de
qualidade na Educação Infantil. A metodologia investigativa caracteriza-se
como um estudo de caso e como técnicas foram utilizadas a análise
documental, entrevistas semiestruturadas e questionários estruturados junto à
comunidade escolar. A análise dos dados deu-se por categorias e os
resultados mostram que estrutura física, relação entre pais e professoras,
formação de professoras, alimentação escolar e cuidados afetivos são, para a
comunidade escolar, os principais indicadores de qualidade da Educação
Infantil. A investigação é concluída mapeando-se e refletindo-se sobre as
ações da comunidade escolar no que se refere à oferta de Educação Infantil
com qualidade. Vê-se que estas devem continuamente ser revistas,
implantadas e acompanhadas, e o mesmo vale para ações de gestão e
financiamento de recursos na Educação Infantil para o atendimento de crianças
pequenas.
Palavras-chave: Educação Infantil. Qualidade da Educação Infantil.
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POLÍTICAS PÚBLICAS E ENSINO MÉDIO: UM OLHAR SOBRE AVALIAÇÃO
DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Vanessa Aparecida Wollmann1
Luciana Bagolin Zambon2
Eixo 1 – Estado e Políticas Educacionais
Nos últimos anos, diversas políticas públicas têm sido propostas para o
Ensino Médio, tanto pelo governo federal, quanto pelos governos estaduais,
principais responsáveis pela oferta dessa etapa da escolaridade básica. Tais
políticas se materializam por meio de ações e programas relacionadas ao
financiamento, materiais didáticos, currículo, formação continuada, avaliação,
dentre outros. Recentemente, a Secretaria de Educação do Estado do RS
(2011-2014) implementou mudanças no Ensino Médio, atingindo também a
avaliação da aprendizagem dos alunos, a qual foi proposta para ser realizada
por área curricular e expressa mediante conceitos. Tais mudanças foram
mantidas pela nova gestão da secretaria até o ano de 2016. Diante desse
contexto, realizamos uma pesquisa que objetivou compreender de que formas
esse processo de avaliação da aprendizagem dos alunos do Ensino Médio tem
sido realizado. Entendemos que as políticas educacionais não são identificadas
como algo estático, definido pela produção de textos transplantados para as
escolas. Mas, caracterizam-se como um processo que envolve múltiplos
espaços e sujeitos, a proposição das políticas, a elaboração de compreensão
sobre seus significados, a adaptação das suas proposições para cada contexto
escolar e a incorporação, ou não, dessas proposições nas práticas escolares.
Neste

sentido, nossas pesquisas

têm focalizado, particularmente, as

repercussões das políticas no âmbito escolar, buscando compreender como
são recebidas e implementadas e que implicações trazem para o trabalho
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escolar. Cientes das dificuldades inerentes às mudanças educacionais,
particularmente àquelas que propõem mudanças na cultura e na rotina de
professores e alunos, fomos cautelosos na abordagem com os sujeitos da
pesquisa. Foram entrevistados quatro professores da área de Ciências da
Natureza de duas escolas da rede estadual de Santa Maria/RS: uma escola de
ensino médio, localizada no centro da cidade, e uma escola de educação
básica, localizada na região leste. Percebemos que, apesar dos diferentes
contextos nos quais as escolas investigadas estão inseridas, há aproximações
entre as respostas obtidas. De modo geral, constatamos que a única atividade
avaliativa elaborada de forma integrada pelos professores de mesma área
curricular é a chamada “prova integrada”, que possui pesos diferentes na
composição do conceito final. A avaliação por conceitos é vista positivamente,
quando comparada ao uso de notas, uma vez que, como disse uma das
entrevistadas, “nota é só um número”, enquanto que o conceito permite
considerar o “todo” do qual o aluno faz parte. Porém, apesar da proposição da
avaliação por área curricular, em ambas as escolas, os professores relataram
que as aulas continuam sendo realizadas unicamente de forma disciplinar, ou
seja, não existem ações didáticas realizadas coletivamente pelos professores
de mesma área curricular. Contrapondo a relutância inicial, os entrevistados
foram enfáticos em destacar que a avaliação por conceito e por área deveria
ser mantida, o que pode sinalizar indícios de consolidação dessa proposta de
avaliação na rotina escolar. Pretendemos acompanhar como as escolas estão
sustentando tal proposta, diante das novas alterações nos seus regimentos
escolares.

Palavras-chave: Políticas Públicas. Avaliação. Ensino Médio.

PROJETO DE PESQUISA: PRÁTICAS DE GESTÃO EDUCACIONAL NA
ESCOLA INCLUSIVA A PARTIR DOS PRINCÍPIOS DO ESTATUTO DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Daniela Camila Froehlich1
Eliana da Costa Pereira de Menezes2
Eixo 1 – Estado e Políticas Educacionais
O presente resumo resulta da pesquisa, em andamento, proposta para o
ingresso no Programa de Pós-graduação, na Especialização em Gestão
Educacional da Universidade Federal de Santa Maria-UFSM. Tem por objetivo
analisar e problematizar a gestão educacional na escola inclusiva a partir dos
princípios do Estatuto da Pessoa com Deficiência (2015). Chego a esse
tensionamento por meio de minha trajetória de pesquisa dentro da UFSM, na
qual pude visualizar diferentes contextos e conhecimentos que me faziam e me
fazem pensar mais profundamente na área da educação especial e de seus
sujeitos. Considerando o problema e os objetivos da investigação, assim como
os discursos produzidos no contexto escolar, agora nomeado também como
inclusivo, elenca-se como abordagem metodológica a pesquisa de cunho
qualitativo, a partir de uma análise de discurso, inspirada em Michel Foucault.
Para tanto tomo como materialidade analítica: o Estatuto da Pessoa com
Deficiência (2015), a partir do qual busco pelas recorrências discursivas que
me possibilitem identificar princípios produzidos como direcionadores das
relações que devemos estabelecer com os sujeitos que possuam deficiência no
contexto da escola regular; e entrevistas realizadas com gestores de escolas,
que serão articuladas com os achados do documento acima citado. Tomada
por tensionamentos antes inexistentes para mim, busco com esse estudo olhar
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para as verdades como não absolutas, em busca da tentativa de produção de
uma pesquisa que não se limite ao já sabido. Assim busco contribuir para a
atuação dos professores (do ensino regular e da educação especial) na escola
inclusiva, pois acredito que ao tensionar os discursos que constituem políticas
que regem a educação inclusiva poderei convidar os sujeitos que se ocupam
da área a pensar de outras formas as verdades que têm determinado suas
atuações. Portanto compreendo que seja intenção desse trabalho também
possibilitar que através de tensionamentos sobre o Estatuto se possa visualizar
os efeitos do mesmo na produção de discurso que produzem os sujeitos dentro
de uma lógica educacional inclusiva. Essa análise tende a percepção de
elementos que envolvem formas de autonomia, auto-gestão, dos sujeitos,
trazidas no estatuto, e formas de responsabilização de todos por esses
sujeitos.
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Educação Especial.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA: DIMENSÕES
DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO
Fabiane Volpato Chiapinoto1
Elisiane Machado Lunardi2
Eixo 2 – Gestão da Educação Básica e Superior
Este trabalho é um recorte do projeto de pesquisa guarda-chuva Políticas
de Avaliação da Educação Básica e Qualidade na Gestão da Escola Pública,
desenvolvido pelo grupo REDES/UFSM. Tem-se aqui o objetivo compreender a
interlocução das políticas públicas de avaliação em larga escala, as dimensões
e os indicadores da qualidade da educação. A avaliação em larga escala no
Brasil é influenciada por demandas internacionais de organismos multilaterais
(UNESCO, UNICEF, BM, OCDE e CEPAL). A exemplo disso, o IDEB é
utilizado como balizador de políticas públicas de qualidade para a educação
básica,

buscando

atender

metais

internacionais.

Ainda,

sustenta

o

monitoramento por parte de órgãos públicos e da sociedade. A sustentação
teórica ampara-se, nos estudos de Afonso (2009), Alavarse et al. (2013),
Laurentino (2014) e Sousa e Zákia (2010), destacando-se a fundamentação em
Dourado (2007). Assim, para explicitar este estudo, foi realizada uma
investigação bibliográfica, sendo por isso considerado um estudo documental,
conforme Gil (2011). A qualidade na educação tem sido pauta recorrente nos
diversos grupos e segmentos sociais. Atrelada a essa discussão, uma das
preocupações dos estudiosos da área é a identificação e análise de quais
aspectos são delineadores e determinantes da qualidade da educação. O
material analisado permitiu identificar que as dimensões da qualidade da
educação se dividem em extraescolares e intraescolares. As dimensões
extraescolares, por sua vez, possuem dois níveis, são eles: do espaço social ─
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a dimensão socioeconômica e cultural dos entes envolvidos e do Estado ─ a
dimensão dos direitos, das obrigações e das garantias. Já as dimensões
intraescolares compreendem quatro níveis, a saber: de sistema ─ condições de
oferta do ensino; de escola ─ gestão e organização do trabalho escolar; do
professor ─ formação, profissionalização e ação pedagógica e; do aluno ─
acesso, permanência e desempenho escolar. Assim, essas dimensões,
articuladas, se relacionam com as determinações e possibilidades de melhoria
das condições de vida dos extratos populacionais menos assistidos e as
condições dos processos de gestão e dos processos de aprendizagem. Demais
estudos apontam que tais dimensões impactam os processos educativos e,
consequentemente, a aprendizagem dos estudantes. Frente ao exposto, essas
dimensões devem ser consideradas nas pesquisas relativas às políticas de
avaliação da qualidade da educação básica. Destaca-se ainda, que as
concepções do que vem a ser uma educação de qualidade se renovam ao
longo do tempo e dependem também do espaço, se adaptando, em certa
medida às demandas e exigências sociais, fazendo-se cabível uma constante
discussão acerca desta temática.

Palavras-chave: Políticas Públicas. Qualidade. Avaliação da Educação
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GESTÃO ESCOLAR E O PIBID: ORGANIZAÇÃO DA ROTINA
EDUCACIONAL DE UMA ESCOLA DA REDE PÚBLICA DE SANTA MARIA
Ana Júlia Moreira dos Santos1
Profª Dr. Rosane Carneiro Sarturi2
Ticiane Arruda da Silva3
Eixo 2 – Gestão da Educação Básica e Superior

O presente estudo foi realizado durante o período do mês de março de
2017 durante as atividades do Programa Institucional de Bolsa à Docência,
PIBID, anos iniciais da Universidade Federal de Santa Maria, RS. A temática
referenciada foi Gestão Escolar e a Organização da rotina das atividades do
PIBID em uma escola do município de Santa Maria. Objetivou-se analisar os
processos de gestão escolar e a organização educacional para o ensino de
qualidade,

tendo

como

foco

principal

as

atividades

do

subprojeto

PIBID/Pedagogia. A metodologia para desenvolver este estudo foi de natureza
de uma pesquisa participante com a abordagem qualitativa, a partir desta, foi
realizada por meio de observações sistemáticas, questionários de perguntas
abertas que capacitaram a análise da gestão escolar e a organização da rotina
educacional. Foi desenvolvido em uma escola estadual do município de Santa
Maria com os professores, alunos e com a gestão escolar. Ainda há um certo
distanciamento do projeto no cotidiano da escola, considerando a participação
da gestão escolar na organização do trabalho do PIBID. O subprojeto
desenvolve suas atividades de maneira livre, buscando trazer sempre
movimentos fundamentais para a realização das atividades que contribua junto
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as crianças no desenvolvimento e no ensino de qualidade, relacionando assim
as dinâmicas com o dia-a-dia da sala de aula. Para fundamentar essa pesquisa
foi utilizado como base teórica livros, artigos e dissertações, entre eles, dos
autores Triviños (1987); Gil (2002); Libâneo (2013); Luck (2000), etc. De acordo
com os resultados da pesquisa, possibilitou concluir que o trabalho da equipe
diretiva da referida escola e o desenvolvimento das atividades do projeto tem
um certo distanciamento, compreende-se preliminarmente que a escola limitase a disponibilizar apenas o espaço físico. Portanto, o trabalho pedagógico e a
organização das atividades do PIBID, são responsabilidade da coordenadora e
dos bolsistas do projeto, que contribuem relacionando as dinâmicas
desenvolvidas na sala multi nos ateliês com a rotina da sala de aula.
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(RE)PENSANDO O ESPAÇO E A PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA A
EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE TOROPI/RS

Karine Gutheil Franzen1
Marilei Almeida de Oliveira2
Marli Almeida de Oliveira 3
Elisiane Machado Lunardi4
Eixo 2 – Gestão da Educação Básica e Superior

O texto visa apresentar como foi (re)pensado e (re)organizado o
espaço/ambiente da educação Infantil no município de Toropi/RS, para atender
a primeira turma de maternal do Município, bem como a percepção da
necessidade de atualização do Projeto Político Pedagógico, visando a
organização do trabalho na busca da melhoria da qualidade do ensino na
educação infantil. Foi realizada pesquisa documental tendo como base aportes
teóricos voltados às Políticas Públicas para a Educação Infantil, tais como a Lei
nº. 9394/96 – LDB, o Plano Nacional de Educação e o Plano Municipal de
Educação, que apresentam como primeira meta a ampliação da oferta de
Educação Infantil. A Secretaria Municipal de Educação necessitou (re)organizar
seu espaço de forma a ofertar vagas para crianças de três anos de idade. O
município de Toropi está localizado a 60 km de Santa Maria/RS, possui uma
população de aproximadamente 2950 habitantes. De acordo com levantamento
realizado em 2015 para a construção do PME, haviam 110 crianças entre zero
e três anos de idade no município; desse modo, o município passou a ofertar,
no ano de 2016, acesso a escola às crianças de três anos de idade. O
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espaço/ambiente escolar da Educação Infantil tem se tornado um contexto que
visa o cuidado e a educação das crianças pequenas, garantindo o direito à
infância, ou seja, um espaço/tempo sensível às crianças e às suas histórias de
vida; um espaço que compreenda o trabalho com as crianças pequenas, o qual
deve levar em conta que as mesmas precisam viver a infância e gostar de vivêla, desfrutando de todas as maravilhas que essa fase pode oferecer. A escola
deve, então, se caracterizar como um espaço socialmente pensado e
organizado

para

atender

essas

crianças

pequenas,

objetivando

o

desenvolvimento das aprendizagens. Diante disso, o espaço da Escola
Municipal de Educação Infantil Toropi, que antes atendia somente turmas de
pré-escola,

foi

(re)pensado

e

(re)organizado,

visando

contemplar

espaços/ambientes capazes de assegurar às crianças que compõem esta
primeira turma e as demais que virão, as diferentes formas de brincar,
diferentes formas de socializações, um espaço acolhedor, transmissor de
cultura e estimulador de aprendizagens e competências. Com o espaço
(re)organizado, viu-se a necessidade de atualização do PPP,

visto que o

existente não abrange todas as etapas da educação infantil. Como o município
está implantando gradativamente o atendimento em creche, é importante para
a gestão que a educação infantil em sua totalidade (creche e pré-escola)
conste nos documentos que norteiam esta modalidade de ensino. Diante disso,
como o PPP ainda não está atualizado, este tema será objeto de um projeto de
mestrado, focando na Gestão da Educação Infantil de forma comprometida
para o desenvolvimento de uma educação transformadora, efetiva, consciente
e voltada para a realidade, propondo um texto base de Projeto Político
Pedagógico da Educação Infantil da rede municipal de ensino de Toropi,
contribuindo assim para preparação/formação de professores e das instituições
de ensino no âmbito municipal para busca do avanço na qualidade do ensino
na educação infantil.
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CONSTRUÇÃO DO ESTADO DO CONHECIMENTO: EM PAUTA A EVASÃO
E A BAIXA PROCURA DOS CURSOS DE LICENCIATURA NOS
INSTITUTOS FEDERAIS
Greice Lopes Maia1
Maria de Lourdes Pinto de Almeida (Orientadora)2
Marilene Gabriel Dalla Corte (Coorientadora)3
Eixo 2 – Gestão da Educação Básica e Superior
Este trabalho tem por objetivo compreender, a partir da construção do
estado do conhecimento, a problemática da evasão e da baixa procura
discente junto aos cursos superiores de licenciatura nas áreas da Matemática e
das Ciências. Busca-se focar a análise em estudos realizados em dissertações
e teses, preferencialmente abordando esta temática nos Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia. A construção deste estado do conhecimento
é de fundamental importância para que sejam estabelecidas as bases teóricas
necessárias para a pesquisa de mestrado profissional em Políticas Públicas e
Gestão Educacional, referente a um estudo de caso que está sendo realizado
no Instituto Federal Farroupilha – Campus São Vicente do Sul e que buscará
em um primeiro momento elencar os principais motivos que levam os alunos
dos cursos de Licenciatura em Química e Licenciatura em Biologia a evadirem
e em segundo momento propor, através de um plano de ações, possíveis
estratégias

que

possam

ser

adotadas

pelos

gestores

(diretores

e

coordenadores de curso) para que as taxas de evasão sejam minimizadas.
Metodologicamente, a pesquisa do estado do conhecimento foi desenvolvida
pela busca de teses e dissertações publicadas nos últimos cinco anos na
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Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações – IBICT. Foram
encontradas cinco teses e quatro dissertações que tratam diretamente da
evasão e da baixa procura nos Cursos Superiores de Licenciatura nas áreas da
Matemática e das Ciências, bem como da política de formação de professores
associada aos Institutos Federais. Tal estudo permitiu, de maneira geral,
concluir que a problemática da evasão discente nos Cursos Superiores de
Licenciatura não é um problema isolado e bem localizado em alguma região
geográfica do país. Pode-se encontrar uma série de trabalhos que relatam o
problema nas mais variadas regiões do Brasil. Além deste panorama geral,
também, foi possível detectar que o problema da evasão nos cursos
investigados não é exclusivo dos Institutos Federais, pois está presente na
conjuntura do ensino superior, tanto na modalidade presencial como na
modalidade à distância. Por fim, observou-se que o problema da evasão, no
âmbito da investigação realizada, apresenta motivos comuns nas diferentes
situações estudadas, mas que as propostas de solução apontadas pelos
autores são bastante diferenciadas. Cabe, então, destacar a importância de
estudos relacionados às particularidades do fenômeno da evasão discente em
diferentes cenários educacionais, propondo soluções que possam de alguma
forma auxiliar os gestores no redimensionamento do problema da baixa
procura e da alta taxa de evasão em Cursos Superiores de Licenciatura através
de um estudo de caso em cada unidade educacional.
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PROCESSO DE RECONHECIMENTO DO CURSO SUPERIOR DE
TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA DO INSTITUTO FEDERAL
FARROUPILHA: UMA ANÁLISE DOS TRÂMITES LEGAIS
Antônio Carlos Minussi Righes1
Prof. Dr.ª Rosane Carneiro Sarturi2
Eixo 2 – Gestão da Educação Básica e Superior
O presente artigo, produzido com o apoio do Programa Observatório da
Educação, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
– CAPES/Brasil e desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa – Elos/OBEDUC da
Universidade Federal de Santa Maria, tem como objetivo geral conhecer os
trâmites dos procedimentos para o processo de avaliação que confere o
reconhecimento do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública do
Instituto Federal Farroupilha, junto ao Ministério da Educação. A base de dados
utilizada para a pesquisa é o Marco Regulatório legal relacionado ao contexto
do método de análise corresponde ao processo de avaliação de Cursos
Superiores de Tecnologia em Gestão Pública. Para explicitar esta produção, foi
realizada uma investigação do tipo estudo de caso, com base na análise
documental do levantamento legal e contextual do processo de reconhecimento
de cursos superiores, conforme a delimitação proposta para a investigação.
Para a coleta de dados primários foi aplicada uma entrevista semiestruturada
com a Pesquisadora Institucional do Instituto Federal Farroupilha. O material
colhido e analisado permitiu investigar a realidade sobre o processo que são
vinculados na ocasião de reconhecimento e avaliação do Curso Superior de
Tecnologia em Gestão Pública, por meio de explicitações de algumas variáveis
preponderantes nesta pesquisa com a respectiva especificidade do curso, bem
como as Instâncias que passam pelo processo. A respeito das questões sobre
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a avaliação de cursos superiores e de sua aplicação, o sistema tem contribuído
para a efetividade do reconhecimento do curso, demonstrando transparência e
auxiliando na tomada de decisão de seus gestores. Pretende-se que este
estudo forneça elementos reflexivos no entendimento das concepções de
qualidade relevantes para a avaliação da Educação Superior.
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CONTEXTO HISTÓRICO DOS SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DOS CURSOS
SUPERIORES DO BRASIL: DO PARU ATÉ O SINAES
Antônio Carlos Minussi Righes1
Prof. Orientador Drª Rosane Carneiro Sarturi2
Eixo 2 – Gestão da Educação Básica e Superior
O presente artigo, produzido com o apoio do Programa Observatório da
Educação, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
– CAPES/Brasil, e desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Elos/Obeduc da
Universidade Federal de Santa Maria, tem como objetivo geral relatar o
contexto histórico dos programas de avaliação dos cursos superiores do Brasil.
A base de dados utilizada para a pesquisa é o Marco Regulatório legal
relacionado ao contexto. Para explicitar esta produção, foi realizada uma
investigação do tipo bibliográfica, com base na análise do levantamento legal e
contextual dos programas desde o período do Programa de Avaliação da
Reforma Universitária, ano 1983, até o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior, ano 2004, conforme a delimitação proposta. O material
colhido e analisado permitiu investigar a realidade sobre a implantação dos
programas no contexto das Instituições de Ensino Superior - IES, por meio de
explicitações de algumas variáveis preponderantes nesta pesquisa, bem como
averiguar os processos de subordinação das instâncias a que são submetidos
os cursos na realização das avaliações. A respeito das questões sobre o
processo de avaliação de cursos superiores e de sua aplicação, o sistema tem
contribuído para a efetividade do reconhecimento do curso, demonstrando
transparência e auxiliando na tomada de decisão de seus gestores. Pretendese que este estudo forneça elementos reflexivos no entendimento das

1

Apresentador do trabalho. Doutorando em Educação do Programa de Pós-Graduação

do Centro de Educação – UFSM. E-mail: acmrighes@gmail.com
2

Orientadora. Doutora em Educação. Professora Associada II do Departamento de

Administração Escolar do Centro de Educação – UFSM. E-mail: rcsarturi@gmail.com

concepções de qualidade relevantes para os processos de avaliação da
Educação Superior.

Palavras-chave: Programas do Sistema de Avaliação de Cursos. Sinaes.
Programas. Instâncias do processo de avaliação de cursos.

AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO ENSINO SUPERIOR E A PERMANÊNCIA
DOS ALUNOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA
Luciane Leoratto Pozobon1
Elisiane Machado Lunardi 2
Eixo 2 – Gestão da Educação Básica e Superior

O presente trabalho tem origem nos estudos realizados no Mestrado
Profissional em Políticas Públicas e Gestão Educacional/ UFSM sobre
qualidade na educação superior e o fomento de políticas públicas para garantir
o acesso e a permanência de estudantes no ensino superior com equidade. No
Brasil destaca-se o Programa de Reestruturação do Ensino Superior - Reuni, o
Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES, a lei das cotas, e mais
recentemente o Sistema de Seleção Unificado - SISU. Tais políticas colaboram
para a universalidade do acesso, e consequentemente demandam ações
voltadas à assistência estudantil que deem conta da permanência desse
estudante e que impactem nos índices de conclusão dos cursos, retenção e
evasão. Diante disso, o trabalho visa analisar as políticas públicas para
educação superior implementadas pela Universidade Federal de Santa
Maria/RS - UFSM nos últimos anos, bem como, discorrer sobre o apoio à
permanência de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica
nessa instituição. A metodologia do trabalho constitui-se por uma abordagem
mista quali-quantitativa com análise documental pretendendo estudar o
fenômeno em suas múltiplas especificidades. Optou-se pelo estudo de caso,
valendo-se da experiência da autora como psicóloga da Pró-reitoria de
Assuntos Estudantis da UFSM e da constatação na mudança do perfil do
estudante e na própria estrutura da instituição a partir da implementação de tais
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políticas: criação de novos campis, aumento do número de edificações,
aumento considerável de estudantes egressos da escola pública, pardos e
negros, aumento dos estudantes incluídos nos programas de assistência
estudantil. Essas mudanças no perfil do campus universitário requer um novo
olhar para a configuração do ensino superior. Segundo Morosini (2014), nas
regiões em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, heterogêneas e
desiguais os cenários dos contextos emergentes estão ligados à complexidade
da educação superior. Santos e Davoglio (2016) apontam que as instituições
de ensino superior enfrentam o desafio de gerar contextos que facilitem o êxito
acadêmico dos estudantes e a conclusão do curso iniciado. Morosini (2014),
ainda aponta que esse contexto emergente reformula-se, inova e revê sua
gestão

em

diferentes

aspectos,

mas

principalmente

em

relação

à

democratização do acesso e ao processo ensino-aprendizagem, sendo
reconhecida a melhoria do sistema educativo, mas também a necessidade de
enfrentamento de inúmeros desafios. É frente a esses desafios impostos que
se faz urgente a criação de um Serviço de Apoio a Permanência na UFSM, a
fim de minimizar as desigualdades sócio-cognitivas e emocionais e contribuir
para diminuição dos índices de evasão e retenção dos estudantes em
vulnerabilidade

socioeconômica,

identificando

o

risco

de

evasão

e

acompanhando-os ao longo da sua permanência na UFSM.

Palavras-chave: Políticas Públicas. Educação Superior. Permanência.
Contextos Emergentes.

EDUCAÇÃO PERMANENTE E APOIO INSTITUCIONAL: PISTAS PARA
AUMENTAR A CONEXÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA, SERVIÇOS DE
SAÚDE E UNIVERSIDADE
Fernando Reetz1
Zainer Lucas Miguel2
Liane Beatriz Righi3

Eixo 2 – Gestão da Educação Básica e Superior
No curso de Medicina, houve ampliação da área da saúde coletiva e,
especialmente, introduziram-se conteúdos e práticas relacionados a política de
saúde e atenção primária à saúde. É neste contexto que projetamos e
desenvolvemos um conjunto de atividades envolvendo o primeiro semestre do
curso de medicina e a equipe de uma Unidade Básica de Saúde. Trata-se de
uma sistematização de experiência. Na experiência destaca-se a valorização
do contrato com a equipe de saúde, através de espaços para analisar
expectativas e possibilidades da equipe e dos docentes. Desta forma, chegouse a um projeto composto de atividades de pesquisa, de ensino e de extensão.
A participação dos alunos em um cadastro das famílias vinculadas a UBS
forma para a pesquisa e cria condições para a discussão dos conceitos de
vulnerabilidade, acesso e atendimento integral, dando ênfase a importância
estratégica do trabalho da equipe de saúde neste âmbito de atenção.

Ao

mesmo tempo, serve para a equipe mapear situações de maior vulnerabilidade
e desenvolver ações ou projetos singulares às diferentes situações de sujeitos
ou coletivos. As dificuldades estão relacionadas a falta de serviços de saúde na
atenção básica, a rotatividade e precariedade dos vínculos de trabalho de
vários integrantes da equipe e também a utilização do serviço para atividades
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orientadas pela necessidade e temporalidade dos processos e calendários da
Universidade.

O trabalho está apresentando os seguintes resultados: a)

discussão e mudanças no processo de trabalho da equipe de saúde;
b)mapeamento das disciplinas ofertadas pelo departamento de saúde da
comunidade e identificação de conexões com outros docentes e processos; c)
inclusão de alunos de outros cursos através da composição com a disciplina de
Formação Interdisciplinar para o SUS, ofertada por cinco departamentos da
UFSM. A experiência indica pistas para melhores composições entre as aulas
teóricas e práticas e entre a Universidade e os serviços de saúde.
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O EMPREGO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS COMO FERRAMENTA NA
ALFABETIZAÇÃO: UMA PROPOSTA DE ATUAÇÃO EM TEMPOS DE
EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA GLOBAL
Emanuelle Salvadé 1
Esther de David 2
Michele Martelet 3
Fernanda Figueira Marquezan 4
Eixo 3– Formação de professores
Objetiva apresentar a proposta de alfabetização junto Subprojeto
Pedagogia, do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
(PIBID), do Centro Universitário Franciscano, em uma escola da rede municipal
de Santa Maria/RS, no ano de letivo de 2017. A proposta foi elaborada pelas
Bolsistas de Iniciação à Docência, professora supervisora, professoras
regentes e professora de informática. Busca-se, em sua proposição atividades
didático-pedagógicas que contemplem o emprego dos recursos digitais como
uma

ferramenta

de

motivação

e

desenvolvimento

da

aprendizagem,

estimulando o processo de leitura e de escrita no ciclo de alfabetização, além
do

desenvolvimento

de

habilidades

cognitivas,

socioemocionais

e

comportamentais - dimensões conceituais da Educação para a Cidadania
Global (ECG) descritas pela UNESCO (2015). A proposta está apoiada na
Pedagogia de Projetos: Barbosa, Horn (2008); Hernandes (2000) por entender
que proporciona a realização de um trabalho dinâmico com a participação ativa
no contexto escolar. Os referenciais teóricos fundamentam-se em Dewey
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(1987), com ênfase em conhecimentos e experimentações como determinantes
para uma educação próxima a realidade de seu interesse, em Carneiro (2002)
pelo fato de que o trabalho pedagógico em que empregue os recursos
tecnológicos desenvolve o potencial humano de dominar e interferir nos
mecanismos da natureza e nos modos de vida existentes. Dentre as atividades
da proposta de alfabetização, destaca-se o emprego de recursos tecnológicos
no apoio pedagógico e na monitoria em sala de aula, por meio da produção de
materiais pedagógicos e de um vídeo curta-metragem. Como resultados
pretende-se potencializar o processo de alfabetização das crianças pelo
contato com os recursos tecnológicos, ao mesmo inseri-las na era digital como
uma forma de acesso a cidadania global. Os desafios para implementação da
proposta dizem respeito à familiarização das crianças com os recursos
tecnológicos, já que para muitas delas, será o primeiro contato com os
computadores e as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), e à
constante pesquisa e planejamento das atividades. Assim, o Programa PIBID,
além de auxiliar na promoção da alfabetização das crianças, aborda no
contexto da escola e da formação de professores o debate acerca da inclusão
social e da cidadania.
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PLANO DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL: PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS/ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE DÉFICIT
COGNITIVO
Daniela Camila Froehlich1
Thaís Virgínea Borges Marchi2
Eixo 3 – Formação de Professores
O presente relato de experiência vem abordar práticas desenvolvidas
durante o Estágio Curricular Supervisionado de Déficit Cognitivo, o qual foi
desenvolvido com uma perspectiva diferentes dos demais, tendo como base
para o seu decorrer a elaboração de um Plano de Desenvolvimento Individual
Especializado. O estágio ocorreu de agosto a novembro de 2016, com carga
horária de 150h, em uma escola Estadual do Campo, na cidade de Santa
Maria, RS. O Estágio Curricular foi desenvolvido com um educando da turma
do 3º Ano do Ensino Fundamental, de 8 anos, que frequenta além da sala
regular a Sala de Recursos Multifuncionais. A metodologia utilizada baseou-se
na relação teórico/prática, fazendo relações das vivências dos educandos com
as

teorias

aprendidas.

Inicialmente

desenvolveu-se

planejamentos

de

atividades, contextualizados, para após a prática com o aluno e também com a
sua

turma,

e

permeando

as atividades foi

elaborado

o

Plano

de

Desenvolvimento Individual que abarca diversas considerações sobre o
educando e seus ambientes. Para o desenvolvimento desse estágio contou-se
com algumas teorias, sendo Friedmann, Mendes, dentre outros. Por meio das
práticas desenvolvidas no decorrer desse estágio pude perceber e ressignificar
a real função de um educador especial dentro de um ambiente escolar, que vai
muito além da Sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE), fazendo
parte de diferentes práticas e contextos escolares, os quais pude vivenciá-los.
Assim, percebi que a aprendizagem é algo contínuo, ela vai se construindo ao
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longo dos dias, do tempo, e que também devemos pensar nossas práticas com
os educandos, trabalhando com eles nessa construção, com diferentes
ferramentas de apoio para proporcioná-la. O que acabou vindo de encontro
esse Plano de Atendimento que não tem por finalidade apenas relatar, mas
contextualizar e pensar em melhores seguimentos a partir dessa prática para o
educando.

Palavras-chave: Estágio Curricular. Déficit Cognitivo. Educação Especial.
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A ÉTICA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
Patrício Ceretta 1
Maria dos Remédios Lima Silva2
Luiz Gilberto Kronbauer 3
Eixo 3 – Formação de professores
Esta pesquisa se inscreve na temática da Formação de Professores e
pretende problematizar acerca da importância da Ética na formação de
professores, das Licenciaturas em Pedagogia da Universidade Federal de
Santa Maria (UFSM). Inicialmente, apresentamos o conceito de Ética,
definindo-a como instância teórica, em diferenciação à moral, instância prática
que abrange as ações humanas em sociedade e as normas morais. A Ética,
portanto, como subárea da filosofia, que tem a moral como objeto de reflexão.
Neste particular seguimos a distinção feita por Sanchez Vazques, em seu livro
de Ética. Quanto à formação de docentes habilitados para atuarem na
Educação Infantil, há que se perguntar se os currículos, ao contemplarem a
formação geral, a formação pedagógica e a aprendizagem específica de
conhecimentos básicos de ciências e de suas metodologias de ensino para
crianças, aliados ao desenvolvimento de habilidades técnicas e sociais, são
suficiente para a Formação das pessoas que se ocupam da educação de
crianças, uma vez que este é o período de desenvolvimento da consciência
moral, juntamente com outras dimensões fundamentais do ser humano para o
convívio social. No caso dos cursos de pedagogia, pesa decisivamente o fato
de a atividade educativa ser desenvolvida com as crianças exatamente nas
fases em que, segundo Piaget e Kohlberg, estão desenvolvendo sua
consciência moral, tendo como referência os adultos que convivem com elas.
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Escolhemos a Hermenêutica Filosófica, por fazermos uma opção que é
epistemológica, tanto a de cunho mais teórico, quanto o contato com os textos
e documentos, opção esta que nos ajudará nas reflexões sobre a Ética na
Formação de professores. Estamos realizando um estudo Bibliográfico com
diferentes autores, entre eles, os acima citados, além desses, Boaventura de
Souza Santos e Paulo Freire, para averiguar qual a contribuição dos mesmos
sobre a prática docente e ética na formação de professores. Nesse sentido,
este trabalho busca perceber como a UFSM está preparando os professores
para trabalhar nas escolas de diferentes segmentos da sociedade, sejam elas
do interior ou da cidade, públicas ou privadas, de centro ou periferias ou
mesmo fora delas como educadores sociais. Apesar de estarmos em pleno
processo de pesquisa, um elemento é possível de ser percebido como
conclusão parcial, não é encontrada uma disciplina de ética ou algo que seja
transversal a esse assunto na grade curricular do Curso de Pedagogia desta
Universidade, nesse período formativo tão decisivo na vida de um professor.

Palavras-chave: Ética. Formação de Professores. Curso de pedagogia.
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O DOCENTE UNIVERSITÁRIO: ALGUMAS DISCUSSÕES SOBRE A
IDENTIDADE E A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA
Michel Hallal Marques1
Beatriz Maria Boéssio Atrib Zanchet2
Eixo 3 – Formação de professores
O presente estudo tem como objetivo compreender, a partir das vozes
dos bacharéis que ministram aulas de matemática no Centro de Engenharias
da Universidade Federal de Pelotas, como eles se constroem e se identificam
docentes do Ensino Superior. Parte-se de um pressuposto que o professor traz
para a sala de aula uma vasta experiência adquirida por meio de estudos e
pesquisas ou ainda pelo exercício de outra profissão. A partir do que
estudamos, acredita-se que esses professores não sabem compartilhar este
conhecimento com seus alunos, desconhecem práticas e recursos voltados ao
compartilhamento do saber, tornando assim suas experiências profissionais
oriundas de outra atividade em uma variável quase nula no exercício da
docência. Os professores do ensino superior, não raro, são advindos de outras
profissões, como por exemplo, médicos, engenheiros, físicos. Parece ser
consenso, nessa lógica, que a identidade do professor universitário é dada pela
especificidade do conhecimento da profissão de origem. Poucas vezes os
professores se identificam como professor de física, por exemplo. Já em seus
consultórios, escritórios e outros, geralmente se identificam também como
professores universitários, pois a titulação "professor universitário" lhe atribui
uma clara valorização social. A docência no ensino superior, a partir da sua
construção pedagógica é apresentada como um ato complexo, desde
processos de esforços com questões de necessidades formativas até mesmo
para se adaptarem à metodologias e objetivos institucionais. Enfim, o trabalho
docente precisa de uma formação pedagógica que lhe permita, através de suas
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práticas valorizar os conhecimentos, capacidades, atitudes, e intenções
adequadas ao exercício da profissão de um professor reflexivo. Os dados
serão obtidos através de entrevistas semi-estruturadas, aplicadas a uma
amostra de 08 (oito) professores dos cursos que compõem o Centro de
Engenharias da UFPel. As respostas obtidas e o referencial teórico utilizado
para a escrita do projeto se baseia nos estudos de Zabalza (2004), Cunha
(2003), Pimenta e Anastasiou (2014), entre outros. A partir dos resultados que
estão sendo obtidos, espera-se entender que os professores que atuam no
ensino superior, mesmo tendo formação Stricto Sensu (Mestrado e/ou
Doutorado), não são formados para atuarem como docentes e enfrentarem os
desafios que a profissão apresenta.
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O CONTEXTO BRASILEIRO DE POLÍTICAS PARA FORMAÇÃO DE
PROFESSORES E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
Adriana Cristina Gomes1
Felipe Batista Ethur2
Marilene Gabriel Dalla Corte3
Elisiane Machado Lunardi4
Eixo 3 – Formação de professores
Como atividade da disciplina “Qualidade e Gestão Estratégica”, do Curso
de Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Políticas
Públicas e Gestão Educacional- UFSM, pesquisou-se sobre o tema
“Organismos Multilaterais e Políticas Educacionais”. Como parte dessa
pesquisa, analisou-se o contexto brasileiro de políticas para formação de
professores e desenvolvimento profissional constantes em legislações
nacionais. O objetivo desse trabalho foi apresentar resultados de pesquisa
documental realizada sobre esse assunto: na LDB 9394/96; nas diretrizes
curriculares nacionais para formação em nível superior e para a formação
continuada; no Plano Nacional de Educação (2014-2024) e na Lei do Piso
Salarial Profissional Nacional para os profissionais do magistério público da
educação básica. Pesquisou-se ainda o que é e qual o objetivo da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES,
bem como seus programas voltados à Educação Básica. Verificou-se que, para
cumprir a maioria das metas legais já estabelecidas referentes à esfera de
formação de professores e de desenvolvimento profissional, o investimento

1Apresentadora

do trabalho. Mestranda Profissional em Políticas Públicas e Gestão

Educacional. Professora no IEEOB, Santa Maria/RS, Brasil. E-mail: driccagomes@yahoo.com.br.
2

Mestrando Profissional em Políticas Públicas e Gestão Educacional. Universidade Federal

de Santa Maria, Santa Maria/RS, Brasil. E-mail: felipeethur@gmail.com.
3

Orientadora. Doutora em Educação. Professora da Universidade Federal de Santa Maria –

UFSM, Santa Maria/RS, Brasil. E-mail: marilenedallacorte@gmail.com.
4

Co-Orientadora. Doutora em Educação. Professora da Universidade Federal de Santa Maria

– UFSM, Santa Maria/RS, Brasil. E-mail: elisiane.lunardi@gmail.com

2088

público em educação deveria ser crescente, como demanda o Plano Nacional
de Educação (PNE) aprovado e vigente com força de Lei observa-se que, na
última década, os investimentos em educação foram crescentes e as metas,
senão atingidas, pelo menos foram alvejadas. Hoje, entretanto, o corte brutal
de investimentos decorrente da Proposta de Emenda Constitucional 241 ou 55
(PEC do Teto de Gastos), já aprovada, compromete o cenário tanto de
formação profissional quanto de qualidade da educação em todos os níveis,
incluindo a própria massificação do acesso à educação superior. O Brasil
possui leis positivas, mas contraditoriamente possui outras que estabelecem
redução de investimentos públicos na área educacional, inviabilizando seus
cumprimentos. Um país contraditório, que passa a viver uma realidade fora das
suas próprias leis, precisa priorizar a valorização docente que percorre toda a
formação do professor, pois com as influências dos organismos multilaterais na
proposição de políticas de formação docente e que tal categoria é centralidade
na perspectiva da responsabilização da qualidade da educação no Brasil
continua estagnado o processo de implementação dessas metas.

Não

bastando apenas políticas que lhes deem embasamento, mas além disto,
organizando os espaços formativos de sua constituição identitária. Para uma
sólida formação teórico-prática de docentes, levar-se-á em consideração a
aplicabilidade das leis voltadas para a formação do professor e para uma
educação de qualidade que se balize pela emancipação social daqueles que
dela dependem.
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REPERCUSSÕES DE UMA CARTA ABERTA: MOVIMENTANDO SENTIDOS,
INTEGRANDO PESSOAS
Silvia Regina Basseto Tolfo1
Tânia Maria Moura Dutra Menegazzi2
Maria Eliza Rosa Gama3
Eixo 3 – Formação de Professores
Este trabalho faz parte de uma proposta de produto elaborada a partir da
pesquisa de Mestrado denominada: “Organização do trabalho escolar e o malestar dos professores”; se insere na linha de pesquisa LP2 Gestão Pedagógica
e Contextos Educativos do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas
e Gestão Educacional, Mestrado Profissional, da Universidade Federal de
Santa Maria (UFSM).Esta investigação se efetivou a partir da análise dos
elementos identificados como intensificadores do mal-estar docente no Instituto
Estadual de Educação Olavo Bilac, Santa Maria/RS.O público alvo foram dez
professores da instituição que participaram de entrevistas semiestruturadas.
Constatou-se como principais resultados: a) a precarização das condições de
trabalho docente, delineadas pela falta de infraestrutura, de recursos humanos
e materiais, b) falta de coletividade e partilha de experiências entre o grupo de
trabalho, c) desvalorização profissional evidenciada pela baixa remuneração
salarial dos professores, d) repasse das responsabilidades das famílias aos
professores. Devido ao grande destaque atribuído na pesquisa pelos
professores à desvalorização social e salarial demonstrado pelo governo do
Estado do RS, foi proposta e elaborada junto aos professores uma carta aberta
destinada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, como forma de
expressar a indignação e reivindicações dos mesmos contra as condições
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precárias em que os professores exercem a docência. Constatou-se o
empenho de todos na escrita da mesma, percebendo nela, uma oportunidade
de expor a realidade de desvalorização com que o governo vem tratando os
professores, se constituindo em um momento de forte mobilização do grupo, se
configurando como instrumento de luta. A carta aberta foi protocolada na Casa
Civil do estado do RS em Porto Alegre, no dia 31 de março por um grupo de
professores representantes do corpo docente e agentes educacionais do
Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac que se disponibilizaram em fazê-lo,
com a intenção de sensibilizar o Senhor Governador, frente os inúmeros
projetos (PECs) do executivo que contem como parte de suas propostas, a
retirada de direitos já conquistados pelos trabalhadores da educação e que
estão em pauta para serem votados. Por sugestão dos professores da
instituição, a carta foi ampliada e disposta em lugares estratégicos da escola
para que toda a comunidade escolar tivesse acesso à mesma. Também foi
solicitado espaço na Tribuna Livre da Câmara de Vereadores da cidade para
sua divulgação, que ocorreu no dia 27 de abril do corrente ano. A carta aberta
também foi divulgada em outros espaços, como na mídia escrita e falada
incluindo o Jornal do Almoço do dia 07/04, além de ter tido inúmeros
compartilhamentos nas redes sociais (facebook). Entendemos que esse
movimento tomou força e se disseminou pelo fato dos bilaquianos terem se
percebido como protagonistas na elaboração e divulgação desse instrumento
de luta, movimentando sentidos e integrando pessoas, resultando no resgate
do verdadeiro sentido de grupo.
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O IMPACTO DO CANCELAMENTO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE
BOLSA DE INICIAÇÃO A DOCÊNCIA EM ESCOLARES
Madson Escobar Pereira1
Dhienifer da Rosa Martins Coautor2
Rosane Carneiro Sarturi3
Eixo 3 – Formação de professores
Este trabalho é um relato de um diário de campo, e, deu-se a partir da
inquietação dos alunos no que se referem aos boatos acerca do cancelamento
dos recursos que fomentam o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência (PIBID), alunos esses das turmas participantes do subprojeto da área
da Pedagogia anos iniciais, na modalidade de ateliê. O ateliê configura-se em
espaço pedagógico no qual o bolsista assume uma turma do 1º a 5º ano para
que o (a) professor (a) titular da mesma possa realizar o planejamento. O
momento de prática dos bolsistas junto às turmas visa um caráter
multidisciplinar, baseado na ludicidade, proporcionando aos alunos a
oportunidade de aprender brincando e jogando, de forma a garantir um espaço
favorável ao processo se aprendizagem. O objetivo deste trabalho é analisar a
fala e escrita dos alunos referentes à possibilidade de cancelamento do
programa na escola. Segundo Falkembach (1987) o diário de campo consiste
no registro completo e preciso das observações dos fatos concretos,
acontecimentos,

relações

profissional/investigador,

suas

verificadas,
reflexões

experiências
e

comentários.

pessoais
A

do

abordagem

metodológica deste trabalho é qualitativa, com base na pesquisa participante
que envolveu os alunos e bolsistas durante as atividades do primeiro semestre
letivo de 2016. Percebe-se que o projeto nas suas modalidades de inserção
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junto às turmas de ensino fundamental tem uma influência bastante positiva no
que trata do relacionamento dos bolsistas com os alunos, pois é notório nas
escritas que os mesmos desejam a permanência dos mesmos pela
metodologia diferenciada que o projeto proporciona na construção de novos
conhecimentos e habilidades para que os processos de ensino-aprendizagem
ocorram. É unânime entre os alunos o desejo da continuidade do projeto bem
como as atividades desenvolvidas até então. Esta pesquisa está em
andamento, pois com a atual discussão nos espaços de inserção dos bolsistas,
há a necessidade de ouvir a comunidade escolar bem como os professores
acerca da importância do projeto para os alunos, bem como para a prática e
iniciação à docência dos acadêmicos.
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QUEBRA DE BARREIRA: CERTO OU ERRADO, ALUNO X MEDO
Isadora Ceolin de Oliveira1
Valmer dos Santos Nascimento2
Prof. Orientadora Rosane Carneiro Sarturi3
Eixo 3 – Formação de Professores
Este trabalho relata uma das experiências de formação docente
vivenciadas pela acadêmica do Curso de Licenciatura Pedagogia, juntamente
com o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), da
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). O objetivo deste resumo é
contar uma das experiências de formação realizada na sala multisseriada. Essa
sala visa um caráter multidisciplinar, baseado na ludicidade, garantindo um
espaço afetivo e favorável ao processo de ensino-aprendizagem. Ela é
composta por alunos do 2º ao 5 º ano do ensino fundamental que apresentam
mais necessidade de acompanhamento para qualificar sua aprendizagem. Em
uma tarde, a pibidiana propôs aos alunos de uma escola estadual, no município
de Santa Maria/RS, que escutassem uma história de olhos vendados, e
enquanto escutavam deveriam desenhar em uma folha o que estavam
entendendo sobre o conto. Foi nesse instante que as crianças ficaram
apavoradas, querendo entender como iriam desenhar sem enxergar o que
estavam desenhando. Muitas perguntas surgiram, “Como vou apagar o que
errei?”, “Vai ficar feio!”, “Cheio de rabiscos?”, “Vai ficar tudo torto professora!”,
assim a pibidiana respondeu, “não tem problema, desenham sem receio!”, e os
desenhos se iniciaram. Depois de pronto, foi possível perceber o quanto os
alunos possuem medo de errar, pois muitos deles estavam tão inseguros que
enquanto desenhavam, ficavam espiando a folha, sem erros, com muito

1Apresentador

do trabalho.Acadêmica do Curso de Pedagogia- Noturno do Centro de

Educação – UFSM. E-mail:isadoraceolindeoliveira@gmail.com
2.Acadêmico

do Curso de Pedagogia- Noturno do Centro de Educação – UFSM. E-

mail:valmer2013@gmail.com
3Orientadora.

Doutora em Educação. Professora Adjunta do Departamento de

Administração Escolar do Centro de Educação – UFSM. E-mail:rcsarturi@gmail.com

2094

cuidado para não precisar usar a borracha de olhos vendados. A partir disso,
pode-se afirmar que o medo é o maior limitador de nossas vidas! Com ele
perdemos a vontade de aprender, de ser criativo, de inventar, de mudar e
questionar. E é função do educador quebrar essa barreira, pois, o único
homem que nunca comete erros é aquele que nunca faz coisa alguma. Não
tenha medo de errar, pois você aprenderá a não cometer duas vezes o mesmo
erro. (Roosevelt, 1987, p. 54). O imprescindível é mostrar que com o erro que
se aprende, se investiga e descobre além do previsto, para isso, o aluno
precisa ser desafiado e estimulado a levantar hipóteses sobre aquilo que quer
que ele aprenda. Neste sentido, o professor comprometido com o processo
ensino-aprendizagem é o que consegue, enquanto fala, trazer o aluno até a
intimidade do movimento de seu pensamento. Sua aula é assim um desafio e
não uma “cantiga de ninar”. Seus alunos cansam, não dormem. Cansam
porque acompanham as idas e vindas de seu pensamento, surpreendem suas
pausas, suas dúvidas, suas incertezas. (Freire, 1996, p. 96). Portanto, a
atividade realizada pela pibidiana foi de extrema relevância porque quebrou a
barreira do certo ou errado, desenvolveu a questão do medo de expressão,
insegurança, confiança sobre si, além de despertar a curiosidade sobre como
ficaria o desenho que estavam fazendo, sobre as gravuras do livro e o
desfecho da história.
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PIBID: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NO CONTEXTO DAS
ATIVIDADES DE ATELIÊ
Estefani Baptistella1
Ana Julia Moreira dos Santos2
Eduarda Rodrigues Roubuste3
Profª Dr. Rosane Carneiro Sarturi4
Ticiane Arruda da Silva5
Eixo 3-Formação de Professores
O presente trabalho realiza uma reflexão sobre as práticas pedagógicas
desenvolvidas no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
(PIBID) no subprojeto da área de Pedagogia, anos iniciais da Universidade
Federal de Santa Maria(UFSM). Tendo como objetivo geral, analisar as
práticas

pedagógicas

desenvolvidas

no

PIBID

na

modalidade

ateliê,

considerando a relação dialética de prática docente lúdica, os processos de
formação criativo e cooperativo entre os sujeitos envolvidos no subprojeto. A
metodologia é de abordagem qualitativa, do tipo pesquisa participante. Entre as
práticas desenvolvidas nos ateliês, salienta-se o período durante o mês de
agosto do ano de 2016, com as turmas de 1º, 2º, 3º e 5º ano, nas suas próprias
salas de aula na Escola Estadual de Educação Básica Augusto Ruschi. Dentre
muitas práticas pedagógicas, destaca-se a prática pedagógica que foi realizada
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a atividade, "Adivinha qual letra é". Nesta atividade os alunos sentavam numa
cadeira e eram vendados, em suas mãos eles recebiam letras e, manuseandoas, deveriam tentar acertar qual letra era, se acertassem, falariam uma palavra
que iniciasse com a letra, como por exemplo: cor, fruta, animal, cidade, estado
país, entre outros. Caso, cometessem um erro, passava a vez ao colega.
Nessa atividade, os alunos puderam desenvolver suas habilidades motoras,
como: concentração, tato, percepção das coisas, entre outras.

Para a

realização deste estudo foram utilizados os aportes teóricos de autores como:
Ferreiro (1999) contribuindo para a compreensão do processo de leitura e
escrita; Piaget(1987) no entendimento dos estágios de desenvolvimento;
Becker(1993) na compreensão dos modelos pedagógicos e epistemológicos,
entre outros estudos e autores. Os resultados que podemos perceber é que a
relação dos alunos nas práticas escolares foi de extrema importância, pois o
professor(bolsista), torna-se protagonista de sua própria formação, pois são
nesses locais que ocorrem a produção de conhecimento, contexto de
construção e elaboração de saberes, ou seja, a prática pedagógica lúdica é
vista como o espaço de produção da competência profissional do professor em
formação.
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FORMAÇÃO CONTINUADA DO GESTOR PEDAGÓGICO: UM DIÁLOGO
NECESSÁRIO
Marlina Oliveira Schiessl1
Neila Carla Camerini2
Jeronimo Sartori3
Eixo 3 – Formação de professores
A temática central este estudo é a formação continuada do coordenador
pedagógico.

Esta pesquisa ainda está em andamento e ocorre em um

município catarinense. A problematização é suscitada a partir de meus anseios
(autora), sete anos coordenadora pedagógica no segmento da Educação
Infantil, desta Rede Municipal. A gestão pedagógica dos Centros de Educação
Infantil, configura-se papel e responsabilidade do coordenador pedagógico,
profissional que juntamente com o diretor escolar, compõe a equipe gestora.
Diversos são os estudos que apontam para os limites e desafios enfrentados
pelo coordenador pedagógico no exercício da sua função.

A inexistência de

uma política de formação continuada para o desenvolvimento profissional dos
coordenadores pedagógicos da Rede Municipal de Brusque, foi causa
propulsora desse estudo. Neste sentido, a indagação que me move é: Quais
são as necessidades formativas dos coordenadores pedagógicos inseridos na
educação infantil da Rede Municipal de Brusque. O objetivo geral que norteia
esta pesquisa é compreender o papel da formação continuada para
desenvolvimento
1
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Educação Infantil. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, cujo
sujeitos, coordenadores pedagógicos da Educação Infantil por meio da técnica
de grupo focal revelaram os dados empíricos da pesquisa. Utiliza-se a análise
de conteúdo, numa perspectiva crítica e qualitativa à luz autores: Libaneo
(2009), Vanconcelos (2009), Placco(2003) Tardif (2000), Canário (2006) O
material empírico coletado apontaram algumas direções e irão compor as
categorias de análise: O cotidiano do coordenador pedagógico da Educação
Infantil de Brusque : dilemas, tensões e desafios; A Educação infantil e o
coordenador pedagógico; Perspectivas sobre a formação continuada do
coordenador pedagógico; Saberes profissionais e necessidades formativas do
coordenador pedagógico.
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CONCEPÇÕES PEDAGÓGICAS DE DOCENTES UNIVERSITÁRIOS:
DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES
EM BIOLOGIA
Thomáz Klug Brum1
Beatriz Maria Boéssio Atrib Zanchet2
Eixo 3 – Formação de professores
Pode se observar que, no ensino de biologia, frequentemente alguns
conteúdos ficam aquém das discussões que poderiam proporcionar aos
estudantes uma formação mais crítica e reflexiva sobre algumas questões
pertinentes a sociedade contemporânea. A teoria da evolução (TE) é um
desses conteúdos, pois perpassa todos os saberes desenvolvidos em biologia,
unindo campos do conhecimento que antes não dialogavam, funcionando como
um fio-condutor dos saberes dessa área. O desenvolvimento do conhecimento
da TE não é importante somente para a ciência em si, servindo também como
uma forte base para o entendimento do sentido da vida e da própria existência
humana. Percebemos que tal conteúdo enfrenta diversas dificuldades para seu
desenvolvimento, podendo ser questões de ordem religiosa, filosófica,
ideológica e epistemológica, as quais impactam diretamente no seu ensino e
na formação de professores de ciências e biologia. Outras questões parecem
ser os desafios enfrentados pelos docentes formadores quando ensinam
futuros professores, dado a sua formação de origem, muitas vezes, não
contemplar formação pedagógica, e talvez essa condição os force a fazer
escolhas para ensinar que, em alguns casos, possam deixar de contribuir para
a formação mais crítica dos futuros professores. O objetivo da pesquisa é
compreender as concepções, desafios e ações que estão presentes nas
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expressões e práticas dos docentes formadores quando ensinam futuros
professores, para perceber em que medida alguns conteúdos têm mais
destaque do que outros (TE, por exemplo) no ensino que desenvolvem.
Entendemos que os formadores de professores são, em grande medida,
responsáveis pela síntese de conhecimentos que podem contemplar, ou não,
discussões mais aprofundadas no período da formação. A pesquisa conta com
docentes do curso de licenciatura em biologia que respondem a uma entrevista
semiestruturada, que contempla questões sobre as concepções pedagógicas,
questões ligadas às ações em aula e questões sobre os saberes da formação.
Além disso, os documentos que norteiam a constituição do curso, como o
projeto pedagógico e o plano de ensino das disciplinas, dentre outros, servem
de base para análise e sustentação das reflexões, com as análises baseadas
na obra de Bardin (2011). A ideia é que os resultados façam avançar a reflexão
sobre o papel crucial de alguns conteúdos de biologia tais como a TE como
paradigma central do conhecimento nessa área do saber. Tal afirmação
encontra respaldo na maioria dos documentos norteadores da educação básica
no Brasil, entretanto a academia ainda não fornece o devido respaldo teórico
aos licenciados egressos dos cursos de biologia. Entende-se que é importante
que os futuros professores desenvolvam concepções que os ajudem a preparar
suas aulas a partir da articulação de conhecimentos da biologia, podendo ter a
TE como suporte, a partir de sua formação e vivências no curso de licenciatura.
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ENTRE SONS, LUZES E CORES: REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA
DOCENTE EM UMA TURMA MULTIETÁRIA
Paula Adriana Rodrigues ¹
Prof. Orientador Cláucia Honnef ²
Eixo 3 - Formação de Professores
Há dois anos temos vivenciado uma nova proposta educacional na
Unidade De Educação Infantil Ipê Amarelo, UFSM, Santa-Maria, RS, que são
as turmas de multi-idade, explicaremos no decorrer do estudo, esta
organização de turmas multietárias. Podemos afirmar, que a mesma está
baseada na abordagem educacional desenvolvida nos centros de infância e
pré-escolas de Reggio Emilia e San Miniato através de leituras, relatos,
debates nas formações pedagógicas, trocas de experiências entre professores
buscou-se relatar a experiência e o olhar de uma professora da Instituição por
meio da prática desenvolvida e uma das suas vivências numa das turmas de
multi-idade com crianças de um ano e meio a cinco anos e onze meses.
Apoiando-nos em registros, nas observações e nas imagens registradas
durante o desenvolvimento das propostas, bem como as interações e relações
entre a professora e crianças. Inicialmente, faremos uma breve apresentação
sobre esta nova proposta que estamos vivenciando no momento na Instituição,
que nos instiga a refletir sobre nossa prática diária e a pensar sobre a
importância da organização de materiais e espaços pensados para atender as
necessidades das crianças. Nesse contexto a escola possui um papel
fundamental na vida dos indivíduos, pois é um espaço formador de
experiências, conhecimentos, sentimentos e ideias compartilhadas entre todos
que fazem parte deste contexto. Neste ambiente o professor atua como
facilitador do diálogo, da ação conjunta e da construção do saber pela criança
que exerce o papel de protagonista.
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UM ESPAÇO ALTERNATIVO NA ESCOLA QUE INTEGRA OS ALUNOS E
RESPEITA O TEMPO EM QUE OCORRE A APRENDIZAGEM.
Jaciara de Lima Ferreira1
Raquel Moraes Cunha2
Rosane Carneiro Sarturi3
Eixo 3 –Formação de Professores
O trabalho aqui exposto foi desenvolvido a partir das atividades do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), que é uma
das políticas públicas, instituída pelo Ministério da Educação (MEC), a partir da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), da
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Através do Subprojeto
PIBID/Pedagogia Anos Iniciais, no qual as autoras foram bolsistas e realizavam
atividades na sala multisseriada e multidisciplinar que se caracteriza como um
espaço alternativo na escola realizado três dias na semana no turno oposto das
aulas, durante duas horas, reunindo alunos de 2° a 5° Ano que possuem
dificuldades de aprendizagem e/ou defasagem idade/série, por meio de três
eixos do conhecimento, a lecto-escrita o raciocínio lógico-matemático e a
localização espaço-temporal, permeados pelas relações interpessoais, através
de trabalhos em grupos com a utilização de materiais lúdicos como jogos
elaborados pelos próprios bolsistas. O objetivo da pesquisa é analisar de que
maneira as atividades desenvolvidas na sala multidisciplinar e multisseriada
podem influenciar na aprendizagem dos alunos, a partir das práticas
1

Jaciara de Lima Ferreira. Graduada em Pedagogia Licenciatura Plena. Universidade

Federal de Santa Maria (UFSM). Acadêmica do Curso de Pós-Graduação em Gestão
Educacional- Especialização (UFSM). E-mail: jaciaralf@hotmail.com
2

Raquel Moraes Cunha.Graduada em Pedagogia Licenciatura Plena. Universidade

Federal de Santa Maria (UFSM). Acadêmica do Curso de Pós-Graduação em Gestão
Educacional- Especialização (UFSM). E-mail:raquel_moraisc@hotmail.com
3

Orientadora do trabalho: Professora Doutora. Coordenadora do Subprojeto/Pedagogia

Anos Iniciais/UFSM/PIBID do Centro de Educação – UFSM. E-mail: rcsarturi@gmail.com

pedagógicas interativas. Considera-se fundamental respeitar à singularidade de
cada aluno e o tempo para consolidar a sua aprendizagem, além de a proposta
utilizada, podem representar sentidos e significados para os alunos envolvidos.
A metodologia utilizada foi de natureza qualitativa do tipo participante,
desenvolvida na Escola Estadual Professora Margarida Lopes nos anos de
2014 a 2016. Como embasamento teórico foi adotado como principais autores:
Freire (1987,1996, 2003), Barbier (2002), Jean Piaget (1936; 1998; 2007) e
Fernando Becker (1994; 2001). Este espaço possibilitou através das atividades
realizadas em grupos o aprimoramento do trabalho pedagógico das bolsistas
ressaltando o desenvolvimento perspicaz do olhar mais atento e preciso das
bolsistas constituindo-se qualidade indispensável para um bom pedagogo às
dificuldades de cada aluno de modo que fossem pensadas estratégias para
assim superá-las, desta forma contribuindo para o desenvolvimento da
docência ainda em formação inicial. Constatou-se que neste espaço alternativo
as práticas desenvolvidas além de possibilitar a aprendizagem pode também
contribuir à formação de cidadãos autônomos e participantes que intervém na
construção de seus conhecimentos e no meio em que estão inseridos, assim
como contribuiu em nossa formação inicial como pedagogas.

Palavras-chave:
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FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS:
UMA ANÁLISE DOS COMPONENTES CURRICULARES PEDAGÓGICOS
Deise Becker Kirsch1
Eixo 3 – Formação de professores
Este estudo tem como foco analisar os componentes curriculares
pedagógicos dos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto
Federal do Paraná (IFPR), considerando a legislação e a literatura para a
formação docente no Brasil. A investigação tem como objetivos: elencar os
cursos de licenciatura em Ciências Biológicas do IFPR; identificar os
componentes curriculares pedagógicos das matrizes desses cursos de
licenciatura, bem como explorar suas ementas; e, analisar se os componentes
curriculares pedagógicos dos referidos cursos de licenciatura atendem o
preconizado na legislação vigente e na literatura para a formação de
professores no país. Para tanto, a abordagem metodológica compreende uma
pesquisa documental e bibliográfica. O aporte teórico contempla trabalhos
sobre formação de professores, currículo para os cursos de licenciatura no
Brasil e saberes pedagógicos necessários para a formação profissional
docente. Dentre os autores estudados nesta investigação estão: Gatti (2010),
Gatti e Barreto (2009), Sacristán (2000), Tardif (2002), Veiga (2010),
Vasconcelos e Lima (2010), além da legislação em vigor para a formação
docente. Busca-se, através desse trabalho, compreender a organização
curricular,

especialmente no que tange aos aspectos pedagógicos para a

formação inicial dos professores nos cursos de Ciências Biológicas do IFPR,
considerando que tais licenciaturas são recentes se comparadas as das
demais instituições brasileiras de ensino superior. Além disso, é importante a
análise em torno dos componentes curriculares das licenciaturas considerando
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que todos esses cursos terão que se adequar as novas diretrizes curriculares
para a formação docente, legislação que foi atualizada há pouco tempo, por
meio da Resolução do Conselho Nacional de Educação, nº 02/2015, a qual
define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível
superior e, especificamento do IFPR, a Resolução nº 19/2017, a qual
estabelece a Política Institucional de Formação de Profissionais do Magistério
da Educação Básica no IFPR.

Palavras-chave:
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A INTEGRAÇÃO DOS RECURSOS EDUCACIONAIS ABERTOS NAS
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Vanessa Medianeira Canzian Trindade1
Juliana Sales Jacques2
Sabrina Bagetti 3
Eixo 3: Formação de Professores.
A integração das tecnologias educacionais em rede marca um avanço
contemporâneo significativo tanto no campo social quanto cultural. Esse
advento traz consigo a possibilidade de inovação curricular e organização
didatico-metodológica nas práticas escolares. As tecnologias educacionais em
rede, flexibilizam as práticas escolares pelo fato de, possibilitarem o
desenvolvimento de atividades em múltiplos tempos e espaços. Neste sentido,
esta

pesquisa

aborda

as

implicações

da

integração

de

tecnologias

educacionais em rede, mais especificamente por meio de Recursos
Educacionais Abertos (REA). A partir dessa temática, desenvolvemos
pesquisa- ação educacional, com o intuito de analisar em que medida a
integração das tecnologias educacionais potencializam a construção do
processo ensino-aprendizagem nas práticas escolares desenvolvidas pelos
cursos de formação de professores. Para tanto, analisamos uma atividade
desenvolvida no curso de Educação Especial diurno, na disciplina de
metodologia do ensino de língua portuguesa, na qual as alunas do 4º semestre
produziram e compartilharam blogs com conteúdos curriculares no formato
REA. Os resultados apontam que, a integração das tecnologias educacionais
em rede mediadas por REA, potencializa a construção do conhecimento
curricular, por meio da interação e da interatividade promovida entre estudante,
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professores e recursos digitais. Além de potencializarem o desenvolvimento da
autonomia e o aprimoramento da fluência tecnológico-pedagógica em nível
emancipatório, gerando inovação da performance docente em formação inicial.

Palavras-chave: Tecnologias Educacionais em Rede; Formação de
Professores; Recursos Educacionais Abertos.

PIBID E A HORA DO CONTO: UM MUNDO DE IMAGINAÇÃO E
DESCOBERTAS
Valmer dos Santos Nascimento1
Isadora Ceolin de Oliveira2
Prof. Orientadora Rosane Carneiro Sarturi3
Coorientadora Ticiane Arruda da Silva4
Eixo 3 – Formação de Professores
O presente trabalho propõe uma reflexão sobre a importância da hora do
conto no processo de ensino/aprendizagem, nos ateliês do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência- (PIBID), subprojeto Pedagogia
Anos Iniciais. Tem como objetivo relatar as contribuições da hora do conto no
desenvolvimento afetivo, social e cognitivo dos educandos em processo de
alfabetização e letramento, a partir das vivências e experiências dos ateliês. A
metodologia empregada foi um relato de experiência, de cunho qualitativo,
retratando a importância de desenvolver um trabalho lúdico e dinâmico a partir
da literatura infantil, compreendendo as contribuições desta para a formação
integral dos alunos. Os ateliês foram realizados em uma escola pública
estadual, localizada no município de Santa Maria, com alunos do 2º ao 5º ano,
partindo da perspectiva que a hora do conto é uma forma de expressão cultural
de valor indispensável para o desenvolvimento intelectual do educando dentro
das escolas. O trabalho foi elaborado através do referencial de autores como:
Cheola (2006) cujas afirmações sinalizam que a contação de histórias quando
bem trabalhada, pode despertar um fascínio ou até mesmo cativar as crianças
e os adultos, podem competir com as tecnologias no ensino atual; Abramovich
(1993), que contribui dizendo que ouvir histórias é importante para a formação
de qualquer sujeito, pois é a partir deste ato que a criança começa a fazer suas
descobertas do mundo, bem como possibilita-as viajarem na imaginação;
Busatto (2003) quando afirma que os professores precisam realizar este ato de
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contar histórias em sala de aula para estimular o imaginário dos educandos,
uma vez que a hora do conto possibilita aos educandos terem um contato com
a diversidade cultural de forma lúdica facilitando as mediações dos educadores
no cotidiano escolar; entre outros autores. Conclui-se que a hora do Conto é
uma ferramenta fundamental no processo de ensino/aprendizagem, assim
como, contribui de forma lúdica para que a criança sinta prazer pelo ato de ler e
ao mesmo tempo seja inserida no mundo letrado.
Palavras-Chave: PIBID. Processo de ensino/aprendizagem. Hora do
Conto.

CONTEXTOS EMERGENTES E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES: O QUE
DISCUTEM AS PRODUÇÕES CIENTÍFICAS?
Marina Lara Silva dos Santos Teixeira1
Marilene Gabriel Dalla Corte2
Eixo 3 – Formação de professores
Este resumo apresenta resultados preliminares referentes a uma pesquisa
do estado do conhecimento, vinculada ao projeto de pesquisa “Impactos das
Políticas de Formação de Professores em Contextos Emergentes”,
desenvolvida pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas e
Gestão Educacional – GESTAR/CNPq, voltada a analisar os impactos das
políticas de formação inicial e continuada nos cursos de licenciaturas
(presencial e a distância) da UFSM em inter-relação com contextos emergentes
e a qualidade da educação superior. Sendo assim, este trabalho objetiva
compreender os contextos emergentes que configuram a relação educação
superior e formação de professores, sob o viés dos cursos de licenciatura.
Trata-se de uma pesquisa do estado do conhecimento, realizada junto a
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) do Instituto
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), disponível em
<http://www.ibict.br>, com publicações no período de 2011 a 2015 relacionadas
a temática em discussão. O estado do conhecimento configura-se uma
pesquisa que deve servir para a contextualização do problema dentro da área
de estudo e para a análise do referencial teórico (ALVES, 1992). Assim,
buscou-se priorizar na seleção, leitura flutuante e categorização das tendências
e contribuições dos estudos, os principais desafios das [re]configuração das
políticas de formação de professores em interlocução com contextos
emergentes nos cursos de licenciatura do Brasil. Foram encontradas, em sua
conjuntura, 14 dissertações de mestrado e 07 teses de doutorado, relacionadas
a 17 Instituições de Ensino Superior públicas e privadas. Os trabalhos
encontrados e selecionados, apresentam elementos que caracterizam o
cenário da educação superior e o que tem se configurado emergente na
perspectiva dos cursos de licenciatura, entre eles: a oferta de cursos de
licenciatura a distância; a influência dos organismos multilaterais na
[re]formulação de políticas de formação de professores; o desenvolvimento de
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programas de governo a exemplo do PIBID; e a inclusão social. Conclui-se que
nos textos analisados a terminologia “contextos emergentes” ainda é pouco
discutida quanto a sua inter-relação com a formação de professores. Percebese que os contextos emergentes voltados à formação de professores em
interlocução com os cursos de licenciatura estão intimamente relacionados a
elementos que interferem a produção de políticas educacionais, bem como são
decorrentes de tais políticas e se descortinam em ações de governo e/ou
institucionais a exemplo de cursos EaD e programas de governo mediatizados
na dinamização curricular interna dos respectivos cursos; além disso é pontual
a ampliação da interdependência entre educação básica e superior.
Palavras-chave: Contextos Emergentes. Formação de Professores.
Curso de Licenciatura.

DISCUTINDO E PROBLEMATIZANDO AS INFÂNCIAS NO CONTEXTO DA
FORMAÇÃO: QUEM SÃO MESMO ESSES “SUJEITOS DE DIREITOS”?
Débora Pinheiro Pereira1
Letícia de Souza Flores2
Prof. Dra.ª Graziela Escandiel de Lima3
Eixo 3 – Formação de professores
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID)
subprojeto Pedagogia - Educação Infantil vem sendo desenvolvido na UFSM,
RS e busca, por meio, das experiências empreendidas, planejar e organizar um
trabalho nas escolas municipais de Educação Infantil. As atividades
desenvolvidas com as crianças abordam temáticas de estimulo e cuidado de si
mesmo, do espaço escolar, bem como do conhecimento de seus direitos. São
planejadas atividades pedagógicas a fim de organizar de diferentes formas os
espaços e tempos no cotidiano infantil. A proposta deste trabalho constitui-se
da análise de algumas das práticas realizadas pelo PIBID. Dentre as atividades
realizadas, destacamos a (auto)formação do grupo que acontecem em
encontros e ações do grupo de BIDS com as Supervisoras, professoras da
Rede Municipal. Entendemos que historicamente a concepção de infância
obteve um grande avanço, permitindo ressignificar uma infância que estava
escondida a certas convicções ultrapassadas. Mesmo assim, a história acaba
repetindo a infância e, nesse sentido, precisamos problematizar e refletir sobre
o que ainda permanecem nas infâncias em que muitas crianças, desde cedo,
perdem a alegria, o brincar, o direito de estar na escola, o direito de alimentarse, vestir-se, ouvir e ser ouvidas, o direito mínimo de ser reconhecida como
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sujeitos de direitos. Conforme a DCNEI (2010, p. 12), a criança é vista como
“(...) sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva (...) constrói
sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura”. Com isso
problematizamos a infância vivida na escola de Educação Infantil e, a cada
momento refletimos sobre ela, com o propósito de que possamos assegurar a
essas crianças princípios básicos de segurança, mas também da presença do
brincar em suas experiências escolares. Dessa forma, a todo o momento se
faz oportuna a discussão acerca da formação que temos no curso de
Pedagogia, no sentido de tornar as experiências de estar com as crianças cada
vez mais intensas e com constantes aprendizagens da docência com crianças
pequenas. Portanto, essas experiências tem nos feito pensar e refletir sobre as
políticas e a educação: Como se articulam se relacionando formação
e contexto profissional com reflexões e estudos em prol dos direitos das plurais
infâncias? Será que hoje pensamos de forma coerente, respeitando as
singularidades, reconhecendo o que é específico da infância, entendendo-as
como cidadãs, como sujeitos que produzem cultura, aquelas capazes de criar e
recriar, de significar seu próprio espaço? Buscamos cada vez mais nos
aproximar de uma educação que construa junto com as infâncias o que de fato
elas possuem e tem garantido como direito, que as políticas sejam capazes de
oferecer o que é de melhor e de digno a essas infâncias.
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TECENDO RELAÇÕES DIALÓGICAS INSPIRADAS NOS CÍRCULOS DE
CULTURA EM PAULO FREIRE
Melissa Noal da Silveira1
Larissa Martins Freitas2
Celso Ilgo Henz (orientador)3
Eixo 3– Formação de professores
Os

Círculos

de

Cultura,

em

Paulo

Freire,

surgiram

para

que

alfabetizandos, ao dizerem seus mundos, pudessem dizer as suas palavras
(FREIRE, 2011a) e, assim, (re)escrever suas histórias. Paulo Freire sonhou em
um homem livre da opressão, livre da domesticação. Reinventando os Círculos,
propomos os Círculos Dialógicos Investigativo-formativos (HENZ E FREITAS,
2015), para além de uma proposta metodológica, uma perspectiva políticoepistemológica em que, inclusive, novas práxis pedagógicas tornam-se
possíveis através dos movimentos desvelados na processualidade da escuta
sensível e do diálogo-problematizador. Este trabalho visa tecer reflexões
acerca dos Círculos de Cultura como precursor dos Círculos Dialógicos
Investigativo-formativos; tecer relações entre ambos em uma perspectiva
singular e plural para que homens e mulheres ao dizerem suas palavras
possam

dizer

seus

mundos

e

consequentemente

pela

consciência

auto(trans)formar-se. O processo é regido pelo diálogo com o intuito de
pertencimento de troca de experiências em mutua intencionalidade para o ser
mais. Se configura como pesquisa qualitativa com perspectiva hermenêutica
em consonância com pesquisa-formação em Josso (2010). Pode-se concluir
que a perspectiva político-epistemológica dos Círculos Dialógicos Investigativoformativos estabelecem uma relação horizontal entre pesquisador e sujeitos de
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pesquisa em que todos ensinam e todos aprendem (FREIRE, 2011a), e insinua
a possiblidade para a auto(trans)formação pela consciência. Este resumo
pretendeu destacar os Círculos Dialógicos Investigativo-formativos tendo nos
Círculos de Cultura em Paulo Freire seu aporte principal. Tecemos as relações
que essa perspectiva encerra e a possibilidade de ao dizer a sua palavra
insinuar a auto(trans)formação.

Palavras- chave: Círculos de Cultura. Círculos Dialógicos Investigativoformativos. auto(trans)formação.

RESSIGNIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA: UM OLHAR
REFLEXIVO SOBRE A PRÁTICA DOCENTE
Marta Regina Fontoura1
João Timóteo de los Santos 2
Maria Eliza Rosa Gama3
Eixo 3 – Formação de Professores
Esta pesquisa está relacionada à dissertação de Mestrado Profissional em
Políticas Públicas e Gestão Educacional da Universidade Federal de Santa
Maria, tendo como assunto a Ressignificação da Formação Continuada: um
olhar reflexivo sobre a prática docente, presente em vários estudos e
pesquisas, colocando em evidência os professores, seu desenvolvimento
profissional e seus saberes. Apresenta uma parte do estudo do conhecimento
sobre as pesquisas brasileiras tendo como foco a formação continuada de
professores, realizada banco de teses e dissertações CAPES4 na área da
educação, no período de 2012 a 2016. O objetivo é identificar, no âmbito das
pesquisas realizadas as perspectivas epistemológicas e políticas dos trabalhos
sobre formação continuada de professores no período de 2012 a 2016,
disponíveis na base de dados da CAPES, hoje administrada pela Plataforma
Sucupira como espaço de pesquisa, assim como compreender as relações que
se estabelecem nos processos de formação continuada de professores. Nos

1

Pedagoga – Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e

Gestão Educacional da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM. Autora do Trabalho
martarf22@outlook.com
2

Licenciado em Letras – Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Políticas

Públicas e Gestão Educacional da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM. Autor do
Trabalho - Apresentador joaotimoteodelossantos@gmail.com
3

Doutora em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria - UFSM. Docente no

Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Gestão Educacional. Orientadora do
trabalho. melizagama@yahoo.com.br
4

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, disponível em:

<http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses>

procedimentos metodológicos desenvolvemos um levantamento dos trabalhos
desenvolvidos na base da CAPES; apresentamos dados na forma de gráficos e
categorizamos os dados obtidos com o termo “formação continuada de
professores”. Tivemos um pouco de dificuldade em encontrar dados referentes
ao ano de 2012 que não estavam disponíveis no site, pois as informações a
partir de 2013 estão a cargo da Plataforma Sucupira, realizando uma busca
dos títulos em outros sites, verificando a disponibilidade de acesso. Assim,
consideramos que essa pesquisa está somente iniciada, assim como a questão
da caracterização. Percebemos que há um considerável aumento nas fontes de
informações consultado no banco de teses e dissertações sobre o termo
“formação continuada de professores”. Nas análises foram estabelecidas
categorias definidas por Maria Eliza Gama Santos (2007) que permitiram
melhor compreender a organização e o desenvolvimento das propostas de
formação continuada de professores em serviço existentes nos espaços
escolares brasileiros, para fundamentação teórica foram utilizados: Ferreira
(2002), Libaneo (1999), Imbernón (2010), Santos (2006, 2007). O estado de
conhecimento sobre a formação continuada de professores evidenciou uma
diversidade de temas, nesse sentido entendemos que este estudo é de suma
importância para conhecer mais profundamente as pesquisa realizadas sobre o
tema e a representatividade para a formação docente em várias áreas do
conhecimento.

REFLEXÕES INICIAIS DA DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Pauline Vielmo Miranda1
Ascísio dos Reis Pereira2
Eixo 3 – Formação de professores
O início da docência é um período fundamental, pois coloca os potenciais
professores frente a várias situações e problemas que a profissão pode
apresentar, possibilitando experiências de interações, aprendizagens e
dedicação à carreira. O presente estudo, objetivou desvelar a reflexão da
autora em suas primeiras experiências como docente na Educação
Profissional, através de um estudo de abordagem qualitativa, por meio de
análises dos registros feitos em um diário, durante a realização do Estágio III,
do Programa Especial de Graduação de Formação de Professores para a
Educação Profissional da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). A
sustentação teórica ampara-se, nos estudos de Nóvoa (2000), Pimenta (2002),
Tardif (2002), Barreta (2008) e Isaia e Bolzan (2010). Obtemos como
resultados a importância do docente abarcar uma postura reflexiva,
proporcionando um olhar consciente e crítico do seu papel como transformador
social, político e cultural. Ser professor hoje é para pessoas especiais e que
possam fazer a diferença na vida dos alunos, escola e na educação, deixando
marcas positivas por onde passam. Os aspectos pessoais também apareceram
como pressupostos indissociáveis do professor-pessoa e do professorprofissional. Outro ponto, foi a importância da busca por uma formação
pedagógica, pelos bacharéis, que possuem uma preparação específica nas
diferentes áreas de conhecimento, mas que necessitam de formação
pedagógica/ metodológica. Dessa forma, as atividades de estágio são de suma
1
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importância para a formação profissional e, por isso, devem ser realizadas da
maneira organizada e sistematizada, uma vez que o estágio configura um
processo pedagógico de formação profissional que tenta criar um elo entre a
formação teórico-científica e a realidade do meio, fazendo que o estudante
estabeleça correlações entre o referencial teórico e as situações do cotidiano.
Através dessas possibilidades vai se constituindo a identidade docente, que
permanece em constante mutação por toda docência. As principais reflexões
foram acerca do planejamento de aula, tecnicismo e troca entre os pares. A
experiência profissional desenvolvida foi importante por ter demarcado o rito de
passagem de aluna para professora. Pode-se compartilhar o que foi estudado
ao longo dos anos e observar que isso pode ser construído junto com os pares
e com os alunos. Fizeram parte do processo a observação, o reconhecimento,
o ato de entender os anseios e esperanças dos alunos para o futuro. Essas
ações permitiram que nos finais das aulas fosse possível refletir e observar o
que poderia ser mudado ou não para os próximos encontros. Como
professores do Ensino Profissional e Tecnológico devemos estar atentos que
essa modalidade de ensino difere da docência no ensino superior e que exige
uma prática contextualizada no que tange a compreensão do saber fazer e
para que se faz.

Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Formação de Professores.
Educação Profissional e Tecnológica.

ALFABETIZAR POR MEIO DA LUDICIDADE E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS:
PROPOSTA DO PIBID/PEDAGOGIA/CENTRO UNIVERSITÁRIO
FRANCISCANO
Alana Rodrigues Rigão1
Tatiana Machado Florês2
Rosângela Siqueira3
Prof. Orientador Fernanda Figueira Marquezan4
Eixo 3 – Formação de professores
A EMEF Fontoura Ilha acolhe o Subprojeto Pedagogia do Programa
PIBID, do Centro Universitário Franciscano desde o ano de 2014. O Subprojeto
visa implementar uma proposta pedagógica compartilhada entre educação
superior e educação básica, focada na alfabetização. A partir da proposição do
Subprojeto, a proposta de alfabetização da Instituição, objetiva colaborar no
processo de alfabetização dos anos iniciais do ensino fundamental, visando
qualificar a aprendizagem dos alunos do bloco pedagógico. Assim, este
trabalho se propõe a apresentar a proposta de alfabetização para o ano de
2017, com o foco na ludicidade e na prática de contação de histórias.
Alicerçada nos fundamentos teóricos de Piaget (1986), o qual aborda a
ludicidade como importante para o desenvolvimento infantil. Ferreiro (2007)
que apresenta os níveis de alfabetização, assim como a importância de um
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ambiente alfabetizador. Abramovich (2001) esclarece que na contação de
histórias as crianças ao ouvirem as histórias, passam a vislumbrar com mais
clareza sentimentos, que as mesmas têm em relação ao mundo. A proposta da
Escola foi construída pelas bolsistas de Iniciação à Docência (ID) e pela
professora supervisora, a partir da análise da realidade escolar dos alunos e da
aplicação das testagens de alfabetização (FERREIRO, 2007). Assim, almeja-se
além de promover a alfabetização das crianças, a compreensão de valores
humanos e morais. As atividades iniciaram no 1º semestre letivo, a partir da
contação da história: “A Princesa e o Sapo”, e contou com a participação de
todos os envolvidos. As demais atividades estão acontecendo em dois
momentos: monitoria, em que as Pibidianas estão em sala de aula, na forma de
regências compartilhadas com as professoras regentes; apoio pedagógico, em
que os alunos que apresentam dificuldades na aprendizagem da leitura e da
escrita são atendidos em pequenos grupos, a fim de potencializar a
aprendizagem. Os resultados parciais, são positivos, à medida em que as
atividades da proposta, são planejadas semanalmente e estão sendo recebidas
e desenvolvidas com bastante interesse pelas crianças. Pode-se afirmar, que a
prática de contar histórias associada à ludicidade é uma estratégia pedagógica
que contribui para o processo de alfabetização. Assim, o PIBID é uma
importante política pública, tanto na escola, quanto na formação inicial e
continuada de docentes. Destaque, para a formação dos futuros professores, à
medida em que proporciona oportunidades aos acadêmicos em formação a
ingressarem nas escolas para vivenciarem, ainda durante a graduação, no
contexto escolar.

Palavras-chave: Alfabetização. Formação de Professores. Ludicidade.
PIBID.

PROFESSORES E A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS INTERATIVAS:
PERSPECTIVAS PARA A SALA DE AULA
Gabriel Souza Germann da Silva1
Beatriz Maria Boéssio Atrib Zanchet 2
Eixo 3 – Formação de professores
A elaboração deste trabalho deu-se a partir da construção de uma
pesquisa em desenvolvimento no curso de Mestrado em educação da
Universidade Federal de Pelotas vinculado a Faculdade de Educação do
Programa de Pós Graduação em Educação. Sabendo-se que as tecnologias
digitais estão cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas e que elas
provocam uma transformação nos modos de pensar e agir nos sujeitos
inseridos na sociedade e no contexto escolar, este trabalho tem como objetivo
compreender qual é a proposta pedagógica dos professores quando utilizam-se
das tecnologias para desenvolver conteúdos em suas aulas. Tecnologias no
sentido explicado por Oliveira (1999) é considerada “como o recurso construído
com o objetivo de resolver problemas relativos a necessidades enfrentadas
pelo sujeito numa dada formação social”, assim, se constituído em produtos da
ação humana. Nesse sentido, deve-se verificar se as tecnologias utilizadas
pelos professores em suas aulas são aparatos principais na explicação de
algum conteúdo específico ou apenas simples ferramentas que facilitam essas
práticas. Muitos autores se dedicam a estudar e pesquisar temáticas que focam
as tecnologias de informação e comunicação e seus impactos na sociedade e
na escola. Estes autores relatam também que uma nova escola vem surgindo
desde a entrada no novo milênio e que a escola precisa de adequar a essas
transformações para atender as necessidades destes novos corpos de
subjetividades (SIBILIA, 2012) que nela estão inseridos. Assim, seus estudos
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contribuíram para a realização das reflexões aqui apresentadas. Sabe-se que é
um verdadeiro desafio, teste de paciência, conviver nestas escolas que estão
paradas no tempo, rigorosa com questões metodológicas e tradicionais,
ancorada em produção de conhecimento que já serviu para outros sujeitos que
participavam do contexto escolar. O trabalho está sendo realizado com
algumas escolas públicas do município de pelotas – RS com professores que
utilizam ferramentas digitais em suas práticas pedagógicas. Através de
entrevistas

semiestruturadas,

serão

acompanhados

os

relatos

destes

professores que lecionam nestas instituições a respeito dessas práticas que
envolvem o uso desses artefatos. O que se percebe a priori, é que o professor,
muitas vezes, não tem possibilidades de usar as tecnologias interativas, ou
porque a escola pouco disponibiliza o contato dos alunos e estudantes com
esses aparatos em um tempo integral, ou porque o professor tem dúvidas de
como utiliza-las para que seu ensino seja relevante e provoque os alunos a
serem partícipes na sua construção.
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CONTEXTOS EMERGENTES E INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR: UM OLHAR NOS CURSOS DE LICENCIATURA
Camila Portella Mendonça1
Marilene Gabriel Dalla Corte 2
Eixo 4 – Internacionalização da Educação Superior
Este trabalho tem por base os estudos realizados no Grupo de Estudos e
Pesquisas em Políticas Públicas e Gestão Educacional – GESTAR/CNPq.
Objetiva compreender, a partir da perspectiva da construção do conhecimento,
quais contextos emergentes configuram a relação educação superior e
internacionalização com o olhar nos cursos de licenciatura. Refere-se de uma
pesquisa do estado de conhecimento, realizada junto ao banco de teses e
dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), disponível em <http://www.periodicos.capes.gov.br/>, com
publicações no período de 2011 a 2015 relacionadas a temática em discussão.
O estado do conhecimento configura-se uma pesquisa que, segundo Ferreira
(2002), prioriza o desafio de mapear e de discutir produções acadêmicas em
diferentes campos do conhecimento, tentando responder que aspectos vem
sendo abordados e destacados em múltiplos tempos e espaços, bem como de
que maneira e em que condições tem sido produzidas e socializadas tais
produções científicas. Assim, buscou-se priorizar na seleção, leitura flutuante e
categorização das tendências e contribuições dos estudos os principais
desafios das [re]formulações das políticas de educação superior, o fenômeno
da internacionalização e suas conexões com os cursos de licenciatura no
Brasil. Foram encontrados, em sua conjuntura, 35 dissertações de mestrado e
40 teses de doutorado, relacionadas a Instituições de ensino superior públicas
e privadas. Os trabalhos encontrados e selecionados para este estado do
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conhecimento apresentam elementos que caracterizam o cenário da educação
superior e o que tem se configurado emergente na perspectiva dos cursos de
licenciatura, entre eles: políticas de intercâmbio e mobilidade acadêmica na
graduação; o Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G); o
Programa Ciência sem Fronteira em sua abrangência e decorrências; formação
de redes de pesquisa intercontinentais e/ou regionais; integração regional;
relações entre países e Instituições de Ensino Superior (IES) na perspectiva da
produção do conhecimento compartilhado. Conclui-se que os contextos
emergentes na perspectiva da internacionalização constituem-se desafios às
IES; que a mobilidade acadêmica (discente e docente), na maioria dos
trabalhos encontrados, ainda se mantém com uma forte característica nos
movimentos

de

internacionalização,

justamente

porque,

segundo

os

pesquisadores, potencializa a interlocução entre instituições, entre múltiplas
culturas e a produção de conhecimento entre os países e grupos de pesquisa.
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CONTEXTOS EMERGENTES NA PERSPECTIVA DA EXPANSÃO NA
EDUCAÇÃO SUPERIOR: EM FOCO OS CURSOS DE LICENCIATURA
Gabriela Barichello Mello1
Marilene Gabriel Dalla Corte 2
Eixo 4 – Internacionalização da Educação Superior
O presente trabalho decorre de pesquisa realizada no Grupo de Estudos
e Pesquisas em Políticas Públicas e Gestão Educacional – GESTAR/Cnpq.
Objetiva compreender, a partir da perspectiva da construção do conhecimento,
quais contextos emergentes configuram a relação Educação Superior e
expansão em sua relação com os cursos de licenciatura. Trata-se de uma
pesquisa do estado do conhecimento, realizada junto ao Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), mais em especifico no sistema de
publicação eletrônica de teses e dissertações, disponível na plataforma <
http://bdtd.ibict.br/vufind/>, com publicações no período de 2011 a 2015
relacionadas à temática em discussão. O estado do conhecimento configura-se
uma pesquisa que, segundo os estudos de Morosini (2015) se constitui uma
fonte para as produções, contribuindo assim com a ruptura de pré-conceitos
que o pesquisador possui ao iniciar sua pesquisa, bem como por acompanhar
esse processo marcado pela grande influência de órgãos governamentais na
condução da avaliação da produção científica e pelas decorrentes questões
políticas e sociais. Assim, buscou-se priorizar na seleção, leitura flutuante e
categorização das tendências e contribuições dos estudos os principais
desafios das [re]formulações das políticas de expansão da Educação Superior
e decorrências na gestão universitária (macro e micro) em suas conexões com
os cursos de licenciatura no Brasil. Foram encontrados, em sua conjuntura, 12
dissertações de mestrado e 16 teses de doutorado, relacionadas à expansão e
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cursos de licenciaturas em Instituições de Ensino Superior públicas e privadas.
Os trabalhos encontrados e selecionados para este estado do conhecimento
apresentam o que tem se configurado emergente no cenário dos cursos de
licenciatura: a implementação das políticas de expansão do Ensino Superior,
dentro do contexto da reforma da Universidade, bem como as consequências
que esta expansão trouxe; implantação de multicampis de estruturas
diferenciadas; criação e ampliação de Institutos Tecnológicos; cursos e polos
na modalidade a distância; criação de novas turmas no noturno e em regime
especial, entre outras abordagens encontradas nos trabalhos pesquisados.
Conclui-se que os resultados iniciais desta pesquisa indicam íntima relação da
expansão da Educação Superior com os cursos de licenciatura, bem como a
importância e o impacto da expansão caracterizada como um contexto
emergente. Tal fenômeno evidencia-se pela [re]articulação de espaços, tempos
e metodologias administrativo-pedagógicas para as Instituições de Ensino
Superior, bem como meios de acesso e permanência nos cursos de
licenciatura devido expansão das unidades, vagas e cursos, assim como a
diversificação do ensino pela modalidade a distância que vem se destacando
com a finalidade de promover a democratização do ensino.
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TEIAS DO PENSAR DEMOCRÁTICO PRESENTES NOS DISCURSOS DOS
ATORES DAS REDES DE AGÊNCIAS DE ACREDITAÇÃO E AVALIAÇÃO
DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NA AMÉRICA LATINA
Margareth Guerra dos Santos1
Eixo 4 – Internacionalização da Educação Superior
O objeto de pesquisa surge em um cenário de internacionalização da
educação superior, de cooperação e de um movimento de integração entre
países, em especial entre países latino-americanos. O movimento de Redes é
uma consequência do conceito de Sociedade do Conhecimento. É, neste
cenário, contemporâneo que surge as relações de cooperação e troca de
informações sobre acreditação e avaliação da qualidade da educação superior
na América latina. O objetivo da pesquisa era empreender uma análise
interpretativa das perspectivas de democracia presente na dinâmica dos
movimentos de Redes de Agências de Acreditação e Avaliação da Qualidade
da Educação Superior, considerando as narrativas dos atores envolvidos nas
redes. Como questão norteadora alinhou-se a seguinte indagação: Como se
tecem as relações de forças no seu interior, privilegiando possíveis tramas de
resistência a modelos de avaliação da educação superior hegemônico? As
principais fontes teóricas tem em Leite et al (2012), Baumgarten (2005),
Morosini (2015),Sobrinho et al.(2006), Lamarra(2003), Contera (2003), dentre
outros o suporte para entender o contexto que circunscreve o objeto As opções
metodológicas incluíram a seleção de duas redes: RIACES – Red
Iberoamericana de Acreditacion e Calidad de la Educación Superior em
America latina e Caribe e a RANA – Rede de Agências Nacionais de
Acreditação (MERCOSUL EDUCATIVO), dentre os membros das redes, a
escolha intencional de sujeitos respondentes entre gestores e especialistas, a
técnica de coleta de dados privilegiada foi a produção de narrativas dos
sujeitos. Para a proposta da análise dos dados a construção de um mapa
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conceitual da categoria democracia dentro de uma concepção contra
hegemônica (Sousa Santos,2003;2008; Barber,2003). A análise interpretativa
dos dados permitiu identificar o exercício de uma forma de democracia que
representa a tomada de decisões em alinhamento com grupos determinantes
no poder, dentre os quais outras redes de agências de acreditação e avaliação
da qualidade internacionais, em que o processo de decisão e participação nas
decisões resume-se

a

consolidar

concepções hegemônicas

que

não

reconhecem a perspectiva local. Neste sentido, a concepção de democracia
pode entender-se como um pensar que parece ser ingênuo, não havendo sido
encontrados traços de compatibilidade com uma democracia de forte
intensidade (Barber, 2003). Parece ser uma forma de democracia que
representa o mascaramento do poder invisível (Bobbio,1986), servindo ao
fortalecimento do Capital. As teias de um possível pensar democrático
sustentando as “rupturas”, presentes no discurso dos atores dos movimentos
de Redes de Agências de Acreditação e Avaliação da Qualidade, mostram as
vozes que levam a repensar e rediscutir as dinâmicas de uma possível
democracia. Uma democracia forte, com participação afetiva e igualitária,
respeitando as diversidades culturais e a heterogeneidade dos povos que
constituem a região, impondo a liberdade de expressão como condição para
autonomia, parece distante do contexto do movimento de redes analisados.
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A IMPORTÂNCIA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS DO CAMPO NA
EFETIVAÇÃO POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ESCOLAS DO/NO CAMPO

Bianca Machado Goulart1
Marilene Gabriel Dalla Corte2
Eixo 5 – Movimentos Sociais e Políticas Governamentais
O presente trabalho é resultante de uma pesquisa relacionada ao estado
do conhecimento das produções acadêmicas (dissertações de mestrado),
disponíveis na biblioteca digital do IBICT, produzidas no período de 2012 a
2016. O campo de busca envolve as temáticas educação do campo, gestão
educacional e políticas públicas para educação do campo, temas os quais
pretende-se abordar na pesquisa de mestrado profissional do Programa de
Pós-Graduação em Políticas Públicas e Gestão educacional, da Universidade
Federal de santa maria, a qual objetiva refletir acerca da compreensão dos
gestores educacionais quanto as políticas públicas destinadas à educação
do/no campo no munícipio de Uruguaiana-RS e apresentar proposições
voltadas à qualidade da educação do campo. A pesquisa do estado do
conhecimento tem a finalidade de mapear e discutir produções realizadas com
temáticas afins e em períodos específicos, selecionou-se as temáticas de
interesse no, 345 dissertações foram encontradas, destas apenas 5 foram
analisadas detalhadamente por terem maior proximidade com os temas
pesquisados. A partir das leituras realizadas, verificou-se que um dos fatores
considerados fundamentais nos trabalhos analisados é a participação social,
política e histórica das comunidades do campo na organização de políticas
1
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públicas, as quais defendem que sejam construídas e efetivadas com base nas
reais necessidades e peculiaridades dos povos do campo, mas que ainda fazse necessária uma reorganização junto ao setor público, movimentos sociais e
escolas afim de suprir novas demandas. Também, constatou-se que o trabalho
educativo não pode ser afastado das questões agrárias, de formação histórica
e da diversidade social e cultural, modos de vida e identidade dos sujeitos do
campo, por isso que politizar a escola do campo, ressignificando-a nas
comunidades e fazendo-a mais atuante é indiscutivelmente necessário. Outro
elemento importante, considerado nos trabalhos, refere-se ao protagonismo
dos povos do campo, mobilizados em “movimentos sociais e sindicais” lutando
pelo direito a uma educação do e no campo, tornando-se uma discussão
comum em todos os textos de que o campo necessita superar a visão
“estereotipada e residual” de campo, visto como lugar de atraso e que serviria
apenas como uma forma de subsistência ao trabalhador rural. Conclui-se que é
demanda premente a criação de espaços, mecanismos e formatos de gestão
para a institucionalização dos princípios da educação do/no campo, no sentido
de promover uma gestão participativa e deliberativa fomentará a consciência
crítica e a compreensão do que está sendo envolvido, pois todos acabam de
alguma forma e em níveis distintos se responsabilizando com as decisões
tomadas no

consenso

coletivo, partilhando dos desafios e

avanços

conquistados, daí a importância de uma ação gestora compartilhada.
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OS MOVIMENTOS SOCIAIS E AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE REFORMA DO
ENSINO
Isis Moraes Zanardi1
Marcos Alexandre Alves2
Leonardo Guedes Henn3
Eixo 5 – Movimentos Sociais e Políticas Governamentais
Os movimentos socioculturais são fenômenos históricos decorrentes de
lutas sociais que, ao mesmo tempo, contribuem de forma reflexiva para que
seja possível repensar as políticas públicas, no que tange ao processo de
formação de estudante, assim como do educador. Atualmente, os caminhos
das políticas públicas, no Brasil, são orientados pelas políticas de
privatizações, tal como as reformas do ensino fundamental e médio caminham
novamente para um ensino tecnicista em que o intuito é aprender a fazer, e
este fazer dirige-se para a finalidade do aumento de profissionais com o
mínimo necessário para ingressar no mercado de trabalho. Diante disso, temse como intuito problematizar a importância dos movimentos socioculturais
como contraposição dos processos neoliberais que o Brasil está se inserindo.
Assim, cabe refletir que os movimentos socioculturais prezam por um ensino
que contemplem o todo, a formação humana, o sujeito inserido em uma cultura,
buscando em espaços formais, não formais e informais a possibilidade de
socializar o indivíduo, preparando-o para uma vida ativa enquanto cidadão,
capaz de ser responsável e apto à vida política em busca de um bem comum
para a maioria. Nessa senda, deve-se compreender que os projetos políticospedagógicos de um movimento social visam concretizar uma profunda reflexão
1
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crítica sobre si (o movimento), as relações que se estabelece com os seus
participantes e com os outros movimentos. Consequentemente, a escola, ao
abrir-se para os movimentos sociais, poderá aprender sobre as suas formas de
ler e escrever o mundo. De acordo com a análise da LDB n° 9.394/96 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação), observa-se que, diferentemente das leis
anteriores, o conceito de educação engloba processos formativos que ocorrem
em outros espaços, além do processo de escolarização formal, estabelecendo
no seu artigo 1° que: A educação abrange os processos formativos que se
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas
instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e nas organizações
da sociedade civil e nas manifestações culturais. Isto significa que, a educação
não formal pode ser definida como a que proporciona aprendizagem de
conteúdos de escolarização formal, em espaços não formais. Portanto, as
atividades prático-educativas, de caráter sociais, tem um objetivo definido que
é permitir a multidisciplinaridade, enquanto ferramenta que viabiliza colocar
novos elementos à disposição dos interessados na leitura da educação. Em
suma, os movimentos socioculturais possibilitam a abertura para um ensino
humanizado, isto é, uma sociedade repensada que descontrói o modelo
convencional que é fechado na passividade e também na subordinação.
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MOVIMENTO DE OCUPAÇÃO ESTUDANTIL: CIDADANIA E
PARTICIPAÇÃO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EDUCAÇÃO
Estelamaris Bulegon Brondani1
Maryeli Corrêa Cheiram.2
Elisiane Machado Lunardi3
Eixo 5 – Movimentos Sociais e Políticas Governamentais

As ocupações nas escolas da rede pública do Brasil iniciaram-se em São
Paulo no ano de 2015. Tal movimento repercutiu nacionalmente mobilizando
assim “segunda geração” de ocupações estudantis em todo território nacional,
que incluíram lutas por ações mais diversas, com a recusa de algumas
iniciativas políticas e implementação de determinados métodos de gestão. As
ocupações nas escolas expressaram um movimento político de formação para
cidadania, o qual os jovens explicitaram seu desejo sobre a condução das
ações do estado. O objetivo desse estudo foi de compreender as interfaces do
movimento estudantil de ocupação em uma escola de ensino médio da rede
estadual de Santa Maria/RS. A metodologia é de abordagem qualitativa, com
estudo de caso e história oral. Os sujeitos participantes foram representantes
alunos (8), gestores (1), professores (3) da instituição. Os alunos em seus
depoimentos enfatizaram não haver lideranças, foi um movimento horizontal,
onde discutiam assuntos relevantes sobre a greve, participaram de oficinas de
capoeira, línguas, educação física. Os trabalhos de limpeza eram divididos,
cada um responsável por uma área, cozinha, banheiros. Os alunos
demonstraram organização e foco no movimento, que segundo eles foi
1
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inspirado no movimento nacional do ensino médio. Segundo, a Gestão da
escola o movimento foi da comunidade escolar, sem a intervenção de outros
movimentos. Professores também enfatizaram o processo de ocupação como
positivo, onde os alunos se posicionaram com autonomia. Pontua-se que em
análise ao movimento, ele indicou uma nova relação da juventude com a
política e a educação. Portanto, foi possível compreender a política de forma
muito mais próxima de si do que em qualquer outro período. Inevitavelmente,
isso gera uma reflexão sobre a importância da participação popular no cenário
nacional, bem como a mobilização da sociedade para construção de políticas
de estado.

Palavras-chave: Políticas Públicas. Educação. Cidadania. Movimento de
Ocupação. Ensino Médio.

A ARTICULAÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL FRENTE AOS ALUNOS
COM DISLEXIA
Jaqueline Daise Kaufmann1
Andressa Ivo Aita2
Eixo 6 – Educação e Inclusão
A

gestão

educacional

democrática

corresponde

a

um

espaço

participativo, formado por uma estrutura de articulação na qual todos os
componentes do contexto educativo se integram de forma recíproca. Na
contextualização do âmbito escolar em tempos atuais, como no campo de
atuação, as atenções estão voltadas para as dificuldades de aprendizagem que
são demonstradas constantemente pelos alunos. Como o foco da pesquisa
está pautada na temática sobre a dislexia, busco sistematizar sobre o assunto
trazendo sua principal característica, que está relacionada na dificuldade na
aquisição da leitura e da escrita Os primeiros sintomas que podem indicar a
dislexia aparecem na escola, o aluno disléxico tem dificuldade na compreensão
leitora, na escrita ortográfica e na produção textual, geralmente não consegue
assimilar e compreender o que lê. Na maioria das vezes, os educadores têm
um conceito equivocado em relação ao problema apresentado pelo aluno
disléxico, muitas vezes, é confundindo como falta de atenção, teimoso,
desatento, preguiçoso e sem vontade de aprender. Dessa forma, a escola
necessita rever estratégias e métodos de ensino, sendo assim, orientações
destinadas aos educadores são necessárias, para que possam utilizar suportes
adequados e apropriados na intervenção pedagógica, garantindo uma
qualidade no ensino e aprendizagem dos alunos disléxicos. Assim, acredita-se
na importância de pesquisar de forma mais aprofundada como a gestão
1
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educacional está organizada frente aos alunos com dislexia no âmbito escolar.
Neste contexto, o objetivo do trabalho é investigar as ações da gestão
educacional perante o processo de ensino e aprendizagem de alunos com
dislexia. Para atender aos objetivos propostos, realizou-se um estudo
bibliográfico e análise documental em sites e artigos. Para tanto, foram
selecionados os principais autores para fundamentar este trabalho: Fonseca
(1995), Libâneo (1994), Lück (2006, 2009) e Moojen & França (2006).
Verificou-se que, para que o aluno com dislexia tenha uma educação
adequada, deve-se pensar em práticas inclusivas propondo novos métodos de
aprendizagem, como a participação do planejamento educacional, visando à
formação continuada dos educadores. Sendo assim, a gestão educacional tem
um importante papel na proposição de ações sobre o transtorno específico da
aprendizagem como a dislexia no campo educacional, para que os alunos
tenham êxito na escolarização.
Palavras-chave: Gestão Educacional. Articulação. Dislexia.

A COLABORAÇÃO DOS BOLSISTAS PIBID NAS PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS DE ALUNOS INCLUÍDOS NOS ATELIÊS
Eduarda Rodrigues Roubuste1
Estefani Baptistella2
Rosane Carneiro Sarturi3
Ticiane Arruda da Silva4
Eixo 6: Educação e Inclusão
Este trabalho é oriundo das atividades vivenciadas no Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade Federal
de Santa Maria (UFSM), do subprojeto Pedagogia / Anos Iniciais na prática
pedagógica dos ateliês, em uma escola da rede estadual, destacando os
processos de inclusão escolar. Tem como objetivo analisar as práticas de
metodologia utilizadas para os processos de inclusão dos alunos no decorrer
das atividades do ateliê, visando atender de uma forma mais ampla e com
maior qualidade todos os alunos presentes em sala de aula. A metodologia tem
uma abordagem qualitativa, do tipo pesquisa de campo. Para a construção dos
dados foi realizado entrevista com a educadora especial da referida escola e
observação dos alunos incluídos em sala de aula, bem como análise
documental. O ateliê é uma modalidade de subprojeto, em que os alunos do
Curso de Pedagogia atuam nas turmas permitindo que quinzenalmente os
professores regentes de cada ano possam reunir-se para planejamento e troca
de experiências. Estas atividades acontecem em uma escola que está situada
na região oeste de Santa Maria, na Cohab Santa Marta. Ela tem 23 turmas de
Anos Iniciais, sendo que cada ano tem entre 3 e 5 turmas. Para a realização
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deste trabalho utilizar-se-á o embasamento bibliográfico de Triviños (2008), Yin
(2001); Minayo (1999), Lakatos (2009), entre outros. As análises dar-se-ão a
partir dos documentos elaborados pelo Ministério da Educação - Secretaria da
Educação Especial - cujo título é "Programa Educação Inclusiva: Direito à
Diversidade" (2004) e a Resolução da Câmara de Educação Básica do
Conselho Nacional de Educação, N° 2/2001. Trata-se de um estudo de
observação em andamento, já que os resultados dos ateliês serão finalizados
no decorrer do ano letivo de 2017. No entanto, o que se pode constatar até o
momento é que é de suma importância a inclusão dos alunos nas práticas
pedagógicas desenvolvidas nos ateliês, adequando as atividades, a fim de que
possam participar. Através de jogos e dinâmicas, pretende-se possibilitar maior
interação entre os alunos, com desenvolvimento de habilidades que venham a
contribuir seu processo de escolarização, minimizando possíveis dificuldades e
também permitir uma melhora no trabalho desempenhado no Atendimento
Educacional

Especializado

(AEE).

Mediante

análise

das

informações

supracitadas, é essencial que os iniciantes à docência, bolsistas dos ateliês,
sempre evoluam tanto em conhecimento quanto na prática, pois para receber
crianças com deficiências é necessário mais do que adaptação, é preciso
exercitar a inclusão na prática cotidiana.
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ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NO CURSO DE
MEDICINA DA UFSM: PISTAS DA SAÚDE COLETIVA PARA ANÁLISE E
INTERVENÇÕES
Zainer Lucas Miguel1
Fernando Erno Reetz2
Liane Beatriz Righi3
Eixo 6 – Educação e Inclusão

A partir de 2009, a Universidade Federal de Santa Maria agregou à sua
política de ações afirmativas a destinação de 5% das vagas a Portadores de
Necessidades Especiais. No curso de medicina, pela histórica homogeneidade
das turmas, é mais perceptível a presença desse grupo. Nosso propósito é
presentar uma análise do ambiente acadêmico em termos de acessibilidade,
através das vivências de um aluno com mobilidade reduzida. Caracterizandose como sistematização de experiência, foi elaborado no espaço do projeto de
extensão Educação Permanente e Apoio Institucional em Saúde a partir de
relato de experiência associado a análise da situação orientada por conceitos
da saúde coletiva. De acordo com o Artigo Segundo da Lei 13.146, de 6 de
julho de 2015, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial,
o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais
pessoas (BRASIL, 2015). Sabemos que rampas de acesso, banheiros
adaptados e portas amplas são importantes, mas não são sinônimos de
ambiente acessível. Visto que são diversos os tipos de deficiências, variando
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conforme características do indivíduo, a ambiência acadêmica deve seguir uma
dinâmica que permita sua adaptação conforme a necessidade, exigindo
equipamentos, disposição, solidariedade e alteridade. Mesmo que represente
avanços, a perspectiva da inserção pela adaptação de espaços físicos e
melhoria das condições de acessibilidade não dá conta do que está em jogo na
ampliação da inclusão. Tomando como referência conceitos da Análise
Institucional, podemos dizer que o sujeito que busca inserção é um analisador
do funcionamento de um grupo. A inclusão tem pelo menos três dimensões: a
inclusão do sujeito, de seu grupo e dos ruídos/desacomodações que a sua
situação – ou impedimentos - dispara. Neste sentido, propõe-se conectar, para
análise e intervenções, a capacidade de incluir as formas de gestão do trabalho
e as características das relações que os sujeitos, no cotidiano, tecem. O outro,
que de mim difere, só pode ser incluído e apoiado em suas necessidades
(distintas das minhas) se a convivência com a diferença for vivenciada com
alteridade. Identificar e denunciar barreiras físicas, situações e sujeitos que
segregam é importante, mas não é suficiente. Importa vincular a inclusão à
democracia institucional e a gestão dos diferentes processos de trabalho na
Universidade. A indissociabilidade entre atenção e gestão (princípio orientador
do projeto de Educação Permanente e Apoio Institucional em saúde) pode ser
traduzida, no espaço da Universidade, como conexão entre modos de gestão
inclusivos e formação. A ampliação da capacidade institucional e de sujeitos
para inclusão implica ampliação de possibilidades para formação inclusiva.
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ARTICULAÇÃO: UMA ESTRATÉGIA DE INCLUSÃO DO PÚBLICO ALVO
DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA CLASSE COMUM DE ENSINO REGULAR
Paula Lidiane Cezar Pereira1
Profª Drª Débora Teixeira de Mello2
Eixo 6 – Educação e Inclusão

Tal como definido no Artigo 4° da Resolução n° 4/2009 da Câmara de
Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, o público alvo da
educação especial é constituído por pessoas com deficiências, altas
habilidades/superdotação, transtornos do espectro autista. A Lei Nº 9.394 de
20 de dezembro de 1996 que estabeleceu as diretrizes e bases da educação
nacional. Essa lei, mais conhecida como LDB, obriga – respeitando as
possibilidades – a inserção desse alunado em salas comuns de escolas de
ensino regular. Quanto a esse tópico, a LDB teve um desdobramento
particularmente importante na Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008. Anteriormente, o processo de
ensino e aprendizagem desse alunado era realizado em instituições
específicas, sendo responsável por este processo o professor de educação
especial.

Atualmente, nos termos da LDB, esse processo de ensino e

aprendizagem deve ocorrer sempre que possível na escola regular, espaço
fixado juridicamente como o mais apropriado para a aprendizagem de todos. A
escola regular deve se organizar de forma a ‘garantir’ que todos tenham acesso
à aprendizagem. Olhando para a inserção do aluno com necessidades
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educativas especiais na classe comum, indago: a fim de ‘garantir’ a inclusão
desse aluno, como vem acontecendo a articulação entre o professor da classe
comum com o professor de educação especial? Que estratégias pedagógicas
eles vêm estabelecendo para assegurar o processo de inclusão escolar?.
Estratégias de cooperação entre o professor da classe comum com o professor
de educação especial – levando em consideração a qualificação profissional de
cada um – aparentemente precisam ser definidas como um recurso para
‘garantir’ a inclusão do alunado que requer educação especial na classe
comum. Isto posto, a pesquisa que pretendo desenvolver busca respostas para
questões do seguinte tipo: As estratégias de articulação ou cooperação entre o
professor da sala comum e o professor de educação especial estão sendo
desenvolvidas? Havendo uma resposta positiva para a questão anterior, como
essa articulação está sendo formatada? Ela recebe apoio institucional da
gestão da escola? Ela recebe apoio dos gestores só sistema de ensino? Este
estudo tem como objetivos gerais, identificar as estratégias pedagógicas
usadas pelas professoras de classe comum frente aos alunos que constituem o
público alvo da educação especial; Descrever as eventuais situações didáticas
que mostrem como vem acontecendo a comunicação/articulação entre o
professor da classe comum com professor de educação especial. É uma
pesquisa que se encontra em andamento sendo de caráter qualitativo, uma vez
que se baseará nos discursos dos participantes. Esses discursos serão obtidos
por meio de entrevistas.
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A EFETIVAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PERMANÊNCIA NA EPT:
OS NÚCLEOS INCLUSIVOS DO INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
Cristiane Ambrós Guerch1
Janete Maria do Conto)2
Eixo 6 – Educação e Inclusão

O presente trabalho abordará as Políticas Públicas de Inclusão dentro da
Educação Profissional e Tecnológica, a partir das experiências do Instituto
Federal Farroupilha, a fim de verificar como essas se efetivam, bem como as
ferramentas e/ou mecanismos que a Instituição tem utilizado e vem se
propondo a trabalhar para assegurar que os grupos “ditos minoritários” tenham
acesso à Instituição e, principalmente, permaneçam e concluam seu curso.
Nesse enfoque, a partir de ações Institucionais que possuem como alicerce
uma Coordenação de Ações Inclusivas é que o Instituto Federal Farroupilha
elabora suas normativas e/ou orientações para que os Campi possam atuar de
forma efetiva e permanente, sendo que a formação de grupos específicos de
trabalho apresentam-se como meio eficaz, os quais possuem a seguinte
configuração: NAPNE (Núcleo de Apoio as Pessoas com Necessidades
Educacionais Especiais), NEABI (Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e
Indígenas) e NUGEDIS (Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual). Desta
forma, em função das atitudes e acolhimento desses Núcleos, o Instituto está
se engajando para auxiliar os educandos durante o período formativo no
estabelecimento de ensino, além de atuar como referência enquanto grupos de
estudo e fomento de estratégias para melhor desenvolver e implementar as
Políticas
1

Inclusivas.

Metodologicamente,

a

pesquisa

será

documental,
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amparada em documentos institucionais, legislações pertinentes ao assunto e
norteada por dados do Censo Escolar. Ainda, utilizará uma abordagem
qualitativa,

como

uma ação

investigativa

reflexiva,

que

nos permite

contextualizar a realidade e os fatores que dela decorrem. Para embasar a
pesquisa será utilizado estudos de Ball e Mainardes (2011), Mantoan (2006),
Louro (1997), Frigotto, Ciavatta e Ramos (2012). Assim, conclui-se,
preliminarmente, que o Instituto Federal Farroupilha, através de uma
Coordenação de Ações Inclusivas vem trabalhando a partir da formação de
Núcleos específicos que abordam questões étnico-raciais, gênero, diversidade
e pessoas com deficiência, contribuindo não apenas com a permanência dos
alunos, mas desenvolvimento de uma cultura de paz e respeito, assegurando
que o ensino-aprendizagem seja norteado por uma política institucional de
valorização dos sujeitos e formação de cidadãos críticos e responsáveis.
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CONTEXTOS EMERGENTES, UNIVERSIDADE E DIVERSIDADE: EM FOCO
AS LICENCIATURAS
Luciana Guilhermano da Silva1
Marilene Gabriel Dalla Corte (Orientadora)2
Eixo 6 – Educação e Inclusão

Este trabalho tem por objetivo compreender, a partir da perspectiva da
construção do conhecimento, quais contextos emergentes configuram a
relação universidade, diversidade e cursos de licenciatura. Trata-se de uma
pesquisa do estado do conhecimento, realizada junto ao banco de teses e
dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), disponível em <www.capes.gov.br/>, com publicações no
período de 2011 a 2015 relacionadas a temática em discussão. O estado do
conhecimento configura-se uma pesquisa pautada na identificação, no registro
e na categorização, estratégias que possibilitam a reflexão e síntese sobre a
produção cientifica de determinada área, tendo estipulado um determinado
espaço de tempo e agregando periódicos, teses, dissertações e livros sobre
uma temática específica (MOROSINI, 2015). Assim, buscou-se priorizar na
seleção, leitura flutuante e categorização das tendências e contribuições dos
estudos os principais desafios das [re]formulações das políticas de Educação
Superior e a Gestão Universitária (macro e micro) em suas conexões com os
cursos

de

licenciatura

no

Brasil.

Foram

encontrados,

em

sua

conjuntura, 75 dissertações de mestrado e 21 teses de doutorado, relacionadas
a 46 Instituições de Ensino Superior públicas e privadas. As categorias de
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análise utilizadas foram: cotas, políticas de acesso, políticas de permanência e
educação a distância. Os trabalhos encontrados e selecionados para este
estado do conhecimento apresentam elementos que caracterizam o cenário da
educação superior e o que tem se configurado emergente na perspectiva dos
cursos de licenciatura, entre eles: ações de acesso e permanência, expansão
e democratização do acesso, ação afirmativa, sistema de cotas, questão
étnico-racial,

indígenas,

mulheres,

pessoas

assistenciais,

direitos

humanos,

camadas

desigualdades

educacionais,

com

universalização,

deficiência,

sociais
direito

bolsas

subalternizadas;
de

igualdade,

interculturalidade, educação popular, novíssimos movimentos sociais, bullying,
Prouni, políticas sociais, acessibilidade, Educação de Jovens e Adultos,
educação inclusiva, Tecnologias da Informação e Comunicação. Conclui-se
que a universidade é o ponto de encontro da diversidade, um espaço
permeado por lutas voltadas para o reconhecimento e a valorização dos outros
sujeitos. Portanto, precisa, com base na educação voltada para a democracia e
a cidadania, promover políticas públicas de acesso e permanência para a
participação de todos/as independente de sua faixa etária, identidade de
gênero, orientação sexual; origem nacional e étnico-racial, de suas escolhas de
credo e de suas condições econômicas, sociais, físicas e culturais.

Palavras-chave: Contextos Emergentes. Universidade. Licenciatura.
Diversidade.

DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO: UMA PESQUISA COM GESTORES
DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Litiéli Wollmann Schutz1
Sueli Salva2
Eixo 6- Educação e Inclusão

Nos diversos contextos sociais e culturais existem barreiras simbólicas
que delimitam as diferenças entre indivíduos e grupos sociais. Quando essas
barreiras se tornam rígidas, classificando e hierarquizando grupos sociais,
estas podem tornar-se discriminação e preconceito. As questões que envolvem
gênero e sexualidade permeiam as relações humanas em todas as esferas da
vida humana, inclusive nos contextos das instituições educativas, os quais se
constituem em espaços coletivos de convivência de crianças, jovens e adultos.
A escola, muitas vezes opera como reprodutora e de preconceitos em relação
aos indivíduos que não correspondem aos padrões hegemônicos em termos de
orientação afetivo-sexual ou identidade de gênero. As diversas maneiras como
os professores e as professoras observam e se dirigem a estas situações a fim
de resolvê-las ou amenizá-las tem chamado a atenção de pesquisadores como
Louro (2000), Britzman (1998) entre outras/os que serão estudados neste
trabalho. Sendo assim este trabalho tem como temática de estudo a forma
como a gestão educacional percebe as relações de gênero e a diversidade
sexual no âmbito educacional. O mesmo pretende abarcar a Monografia do
Curso de Especialização em Gestão Educacional que será realizada na rede
pública de Santa Maria. Este estudo tem como objetivo geral investigar como a
gestão educacional de uma instituição pública do município de Santa Maria
percebe as relações de gênero e diversidade sexual no âmbito escolar. Os
objetivos específicos são: compreender quais são as abordagem que
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sustentam o trabalho da gestão educacional pesquisada; analisar o trabalho da
gestão educacional relacionado as orientações dos professores para
trabalharem com a temática; realizar um estudo sobre quais concepções a
gestão educacional se apoia para que os estudantes encontrem um ambiente
acolhedor no espaço escolar se sintam a “vontade” no ambiente escolar. A
presente pesquisa está em construção e pretende analisar a gestão escolar
através de uma abordagem qualitativa que utilizará questionários e entrevistas
com os gestores da escola pesquisada. Esta pesquisa contemplará a
perspectiva dos estudos sobre gênero e diversidade sexual, para um
aprofundamento teórico sobre a temática e para um entendimento sobre como
os espaços educativos trabalham e entendem a temática em discussão.

Palavras-chave: Gênero. Diversidade Sexual. Gestão Escolar.

EXPERIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Andrei Minuzzi Folgiarini1
Maria Eliza Rosa Gama2
Eixo 6 – Educação e Inclusão
A Educação Infantil (EI) representa uma etapa crucial no desenvolvimento
das crianças. A Unidade de Educação Infantil Ipê Amarelo (UEIIA) caracterizase como oportunidade de formação inicial e continuada em um espaço de
formação para profissionais e acadêmicos de várias áreas. Diante disso, este
trabalho tem por objetivo relatar as experiências de um bolsista Licenciado em
Educação Física, atuante na UEIIA – UFSM, durante o segundo semestre de
2016. Além de algumas atividades práticas desenvolvidas nas turmas multiidades e berçários, tem-se como foco a discussão teórica de aspectos
relevantes presentes neste período de experiências do trabalho docente. A
caracterização e fundamentação do trabalho da Educação Física na EI ainda
necessita de avanços, no entanto, alguns documentos como as DCNEI (2010)
auxiliam o trabalho docente na EI. Neste relato de experiência (REx)
trataremos da Linguagem Corporal. Ao chegar na UEIIA, questões referentes a
infraestrutura, espaços, materiais e concepções pedagógicas marcaram
positivamente a inserção assim como: acolhimento, escuta, turmas multi-idades
e é claro o trabalho com bebês. O acolhimento se caracteriza essencial, pois
garante uma recepção tranquila neste tempo e espaço escolar. A interação das
crianças se potencializa através das turmas multi-idades, pois suas relações
além de garantir experiências em aspectos do trabalho docente, dão conta de
uma potencialidade atitudinal. Quanto às propostas de Linguagem corporal, se
mostraram totalmente possíveis, uma vez que os objetivos junto a estas turmas
foram de garantir experiências que viessem a possibilitar aprendizagens à
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diversos elementos da Educação Física. Além dos documentos legais, as
propostas foram baseadas e adaptadas aos estudos de GONZÁLES &
SCHWENGBER (2012) através do bloco de conteúdos possibilidades do “semovimentar”. Incluem elementos como: Conhecimentos sobre o corpo e
percepção do entorno, Habilidades motoras, Expressão e comunicação pelo
gesto e movimento etc. Além das Práticas Corporais Sistematizadas. As
propostas visaram, portanto, o movimento de uma forma livre e criativa, porém
baseada em propostas específicas da Educação Física. A escuta, e
adaptações juntamente com as crianças garantiram uma intensa aceitação e
participação frente as propostas lúdicas. O trabalho com uma turma de bebês,
proporcionou um primeiro contato com este universo infantil. As propostas
seguiam na mesma lógica, possibilitar vivências relacionadas ao movimento,
porém com uma organização diferente, pois os bebês demandam de um maior
tempo no que se refere aos processos do cuidar (higiene, alimentação, sono,
etc.). Os espaços de formação e o trabalho com a Educação Especial e a
Psicologia também garantiram possibilidades de entender melhor as práticas
por vezes difíceis que se apresentavam em algumas turmas, ora por aspectos
da síndrome do autismo, ora por outras crianças com necessidades
educacionais especiais. Concluo com o exposto, que obtive experiências
significativas frente a EI. Obtive a oportunidade de testar conhecimentos e
garantir práticas que marcaram positivamente a vida das crianças, além de
aprender com elas. O trabalho no berçário, e nas turmas multi-idades
demandou além de criatividade e comprometimento, muitos estudos e
fundamentação teórica.

Palavras-chave: Educação Física Escolar; Educação Infantil; Relato de
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INCLUSÃO E AUTISMO: O PROCESSO DE AVALIAÇÃO NO CONTEXTO
ESCOLAR
Natasha Silva Nunes1
Denise Silva Nunes 2
Eixo 6 – Educação e Inclusão

O presente trabalho tem como tema central o processo de avalição no
contexto escolar de alunos com autismo incluídos na educação infantil. O
objetivo desse estudo é investigar e refletir sobre as metodologias para a
avaliação do desenvolvimento dos alunos com autismo na educação infantil.
Para a realização do trabalho utilizou-se a metodologia de revisão narrativa
(MATTOS et al., 2015), procedendo-se à consulta ao Portal Periódicos CAPES
e Google Acadêmico entre 2012 e 2017. A Educação Infantil, considerada a
primeira etapa da educação básica, é o período compreendido entre crianças
de 0 a 5 anos de idade, e visa promover o desenvolvimento integral das
crianças, como também de suas capacidades cognitivas, motoras e afetivas. O
Transtorno do Espectro Autista é um transtorno do neurodesenvolvimento
caracterizado por alterações nas áreas da sociocomunicação e a presença de
um repertório restrito de comportamentos, atividades e interesses. É um
transtorno heterogêneo, ou seja, as características do autismo se apresentam
de forma muito variadas em cada sujeito. A inclusão de alunos com autismo em
escola regular é um direito garantido por lei, conforme o capítulo V da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Além deste marco legal, a Lei
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Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei Nº
12.764) ajuda a compor um conjunto de documentos que asseguram o acesso
à escola regular desses alunos. Porém, estudos sobre este tema na literatura
nacional mostram que uma das principais dificuldades na inclusão de
educandos com autismo é a formação de professores, mais especificamente,
uma formação que subsidie o professor a realizar uma avaliação e intervenção
pedagógicas adequadas a este alunado (SCHMIDT et al., 2016). Segundo
Hoffmann (2007), a avaliação deve ser um meio destinado a auxiliar o processo
de aprendizagem da criança (não pontuando), visto que o educando é o centro
da ação avaliativa. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil (DCNEI) determinam, desde 2009, métodos para a avaliação do
desenvolvimento das crianças, e que não deve ter como objetivo a seleção,
ainda, promoção ou a classificação dos alunos, mas a identificação de suas
necessidades específicas, como no caso do autismo. Os estudos mostram que
educandos com autismo tendem a ser prejudicados no processo de avaliação
escolar pelo despreparo de professores quanto ao conhecimento em autismo.
A metodologia de avaliação, em sua grande maioria, adota critérios e
metodologias inespecíficas e generalistas para avaliar o aluno que não
contemplam a especificidade desta condição. Portanto, o processo de
avaliação no contexto escolar de alunos com autismo requer que o professor
em conjunto com o educador especial – que é o profissional que atua na
educação, para que busquem alternativas para contemplar o processo de
ensino e aprendizagem, com a construção sistemática de formas de avaliação
que considerem os aspectos mais específicos de educandos com autismo,
como a interação e comunicação.

Palavras-chave: Educação. Gestão para Inclusão. Políticas Públicas.

GESTÃO ESCOLAR E IDENTIDADES SEXUAIS: A ACOLHIDA DE JOVENS
NÃO HEGEMÔNICOS NA ESCOLA
Lucas José de Souza1
Márcia Eliane Leindcker da Paixão2
Eixo 6 – Educação e Inclusão
As construções sociais e históricas têm demarcado os lugares, os papeis,
os modos de ser das pessoas na vida em sociedade. Essas construções têm
promovido sujeições, exclusões e discriminações em todos os âmbitos sociais.
Sabe-se que desde a infância somos submetidos constantemente à escolha ou
imposição de certos padrões, sejam masculinos, sejam femininos, como regras
rígidas. Isso tem produzido uma dicotomia entre esses gêneros, possibilitando
repressões de desejos, de preferências e de reconhecimento pessoal. O meio
escolar não deixa de reproduzir – e produzir – esses padrões dualistas, apesar
de ter um discurso inclusivo diante das diversidades: classe social, etnia,
cultura, gênero e orientação sexual. Muitas vezes os alunos são tratados de
forma homogênea, sem considerar suas individualidades, sendo que em boa
parte das escolas, a educação relativa às identidades sexuais ainda é um tabu.
Guacira Lopes Louro salienta em suas pesquisas que mesmo entendendo que
a sexualidade está presente na escola – pois ela faz parte dos sujeitos –
ocultar, de algum modo, essas identidades parece o meio utilizado para
garantir a preferência aos padrões hegemônicos, negando-se a existência da
sexualidade dos alunos, bem como a existência de familiares e amigos não
heterossexuais/cisgêneros. Entendendo a escola como um ambiente onde
também ocorrem relações com uma diversidade cultural e social, o currículo
deveria trabalhar formas de combate às discriminações que podem ocorrer
devido a essas diferenças, bem como propor espaços que propiciem
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discussões sobre quais as marcas tornam indivíduos mais propensos às
diversas formas de opressões e exclusões na sociedade. Pensar o meio
escolar como um ambiente de igualdade é pensar no reconhecimento de todos,
inclusive dos diferentes. Diante desse contexto, o presente trabalho tem como
objetivo apresentar uma proposta de Monografia do Curso de Especialização
em Gestão Educacional, que abordará a experiência de acolhimento de jovens
“não hegemônicos socialmente” que frequentam uma escola da rede pública
em Santa Maria – RS. Assim pretende-se considerar alunos como sujeitos da
pesquisa, frente à gestão escolar, em uma abordagem qualitativa que utilizará
questionários e entrevistas. A pesquisa contemplará a perspectiva dos estudos
de gênero para aprofundar a temática das relações interpessoais, o cotidiano,
os impasses e dificuldades dos alunos, bem como as ações e iniciativas
tomadas pela gestão com estes jovens, no âmbito escolar onde estão
inseridos.
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LEGADO OLÍMPICO: OS JOGOS RURAIS COMO PROPOSTA PARA A
EDUCAÇÃO FÍSICA NOS ANOS INICIAIS

Eduardo da Silva Machado1
Luciane Sanchotene Etchepare Daronco2
Eixo 6 – Educação e Inclusão

Com base no diagnóstico e na observação feitos através das Olimpíadas
realizadas no Brasil e as Olimpíadas Estudantis Rurais em uma escola da rede
municipal de ensino de Dilermando de Aguiar, iniciou-se ao terceiro trimestre a
elaboração do projeto para as turmas de 3º, 4º e 5º ano do Ensino
Fundamental. A oficina de Jogos do Campo foi organizada em concordância
com a realidade encontrada na escola e a partir das características do
desenvolvimento de cada ano. Neste contexto, salienta-se que “Os jogos
compõem um vasto patrimônio cultural, pois reproduzem a tradição de
determinado grupo social, representando atividades do cotidiano e das
relações entre as pessoas. (BOSI, 1987). Destacando que a utilização dos
valores Olímpicos são de extrema importância para a inserção de atitudes
educativas nos jogos rurais, de forma a serem cultivados na forma descrita pela
Carta Olímpica como: lealdade, honestidade, jogo limpo, respeito pelas regras
e pelo adversário, solidariedade, serenidade na derrota, superação e
oportunidades iguais (COI, 2000). A oficina foi efetivada através de aulas
dirigidas, promovendo condições de construção do saber através de aulas
teórico-práticas em diversos espaços da escola. Ao início do projeto, foram
alcançadas atividades culturais já existentes, demonstrando também os valores
olímpicos e o seu histórico. Existindo a mediação do professor na organização
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dos materiais e espaços das atividades, junto com uma delimitação de regras e
criação destas, a fim desta flexibilidade atender os valores educacionais que
seriam produzidos pelo novo jogo. A avaliação foi realizada por meio de um
diálogo com os alunos, junto com o processo de concepção dos jogos, com o
intuito de ouvi-los, para analisar o impacto da proposta no conhecimento e
desenvolvimento dos conteúdos trabalhados nas aulas de Educação Física.
Como resultado deste projeto verificou-se maior interesse dos alunos nas aulas
de Educação Física, a partir da proposta diferenciada pela adaptação e criação
dos jogos rurais, saindo desta forma dos esportes já institucionalizados. As
atitudes olímpicas estimularam a criatividade o processo de cooperação entre
colegas na construção dos jogos, sendo estes capazes de identificá-los em
situações ocorridas em aula e em seus cotidianos no trabalho do campo.
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POLÍTICAS PARA INCLUSÃO DOS ALUNOS PÚBLICO-ALVO DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL NO ENSINO SUPERIOR: UMA REVISÃO DA
LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
Vivianne Costa Koltermann1
Luciane Sanchotene Etchepare Daronco2
Eixo 6 – Educação e Inclusão

Na década de 1990, percebeu-se várias alterações no sistema
educacional brasileiro, tais como o tema da inclusão. Nas discussões sobre
esse tema, observou-se uma maior ênfase na regulamentação da inclusão na
Educação Básica. Porém, nesse período, ainda eram escassas as diretrizes de
inclusão no Ensino Superior. Nesse sentido, através desta pesquisa, busca-se
compreender o que a Legislação Brasileira nos diz a respeito da inclusão no
Ensino Superior. Com isso, o presente trabalho tem como objetivo
compreender os documentos da Legislação Brasileira que norteiam a inclusão
dos alunos público-alvo da Educação Especial no nível de Ensino Superior. A
metodologia deu-se através de uma revisão bibliográfica realizada por meio
dos estudos do Ciclo de Políticas, através de uma revisão e análise dos
documentos da Legislação Brasileira para a inclusão dos alunos público-alvo
da Educação Especial no Ensino Superior. Como resultados encontrados, na
década de 90 o Ministério da Educação e Cultura – MEC organizou o primeiro
documento para às pessoas com necessidades especiais no Ensino Superior Aviso Curricular nº 277, de 8 de maio de 1996 – que orientava os reitores a
adequarem-se ao processo de acesso e inclusão das pessoas com
necessidades especiais, apontando os procedimentos básicos requeridos. Em
1999, publicou-se o Decreto nº 3.298/99, que regulamenta a Lei nº 7.853/89 da
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Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, sobre
à educação especial em todas as modalidades e sistemas de ensino. Em 2002,
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da
Educação Básica destaca que as Universidades devem prever uma formação
docente que contemple as especificidades dos alunos com necessidades
especiais. Em 2003 é sancionada a Portaria nº 3.284, que nos remete sobre os
requisitos

de

acessibilidade

de

pessoas

portadoras

de

deficiência,

especificamente para o Ensino Superior. Em 1994, a Declaração de Salamanca
da indícios de política sobre inclusão social, e em 2008 o Brasil apresenta o
Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, apontando a necessidade
de ações afirmativas no Ensino Superior. Em 2007, foi criado o documento
Referencial de Qualidade para o Ensino Superior a Distância, prevendo a
inclusão em relação a garantia ao acesso, ingresso e permanência no polo de
apoio presencial. Em 2008, a Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva atenta para a acessibilidade e matérias
didáticos e atividades que envolvem o Ensino Superior. Concluímos que a
inclusão nas Universidades ainda é um tema recente e os documentos das
políticas nacionais analisados quando se referem ao Ensino Superior ainda o
fazem de forma discreta, necessitando de um maior aprofundamento para que
tenhamos práticas inclusivas neste nível de ensino.
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