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RESUMO 
 

Este estudo tem como objetivo investigar o olhar docente sobre o material pedagógico e o curso 

de formação continuada do Universitário Sistema Educacional (USE). Analisou, a partir do 

olhar do professor, o material didático adotado e um dos cursos de formação continuada, “O 

Professor Gestor”, oferecido por essa instituição de ensino às escolas que se utilizam dos seus 

materiais didáticos apostilados, desenvolvidos pela própria USE, para nortear o processo de 

ensino e aprendizagem em escolas particulares do estado de São Paulo com as quais tem 

parceria. “O Professor Gestor” é um entre os diversos cursos disponibilizados pelo USE. Ele 

foi escolhido porque permite verificar a possibilidade de mudanças nos fazeres pedagógicos, 

tais como: gestão do tempo; gestão do planejamento; gestão do relacionamento; gestão da 

aprendizagem; e gestão da formação continuada. Utilizamos uma metodologia de caráter 

qualitativo, com aplicação de questionários semiestruturados em três escolas no estado de São 

Paulo, junto aos professores que fazem parte da carteira de escolas parceiras do USE, nos 

segmentos da Educação Infantil ao Ensino Médio, e que já haviam participado de cursos de 

formação continuada oferecidos por essa instituição de ensino. Para uma compreensão mais 

abrangente do contexto de pesquisa, discorreremos sobre a história, trajetória, concepções e 

material didático disponibilizado pela USE para esse segmento educacional. Como aporte para 

embasar esta pesquisa, além do material didático, da proposta pedagógica, do regimento 

interno, da legislação Lei de Diretrizes e Bases (LDB), dos Referenciais Curriculares Nacionais 

e da Constituição Federal, contamos também com o olhar de Abramowicz, Ausubel, Freire, 

Imbernón, Lück, Monteiro, Ronca, entre outros. Esperamos, com este estudo, constatar os 

avanços nos fazeres dos professores de modo significativo, bem como o fortalecimento dos 

programas de formação desenvolvidos e realizados pela assessoria do sistema de ensino do 

USE, com vistas a ressignificar o papel do professor, promovendo as reais práxis na docência. 

Palavras-chave: Formação Continuada; Sistema Apostilado; Assessoria Pedagógica. 
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ABSTRACT 
 

This study aims at investigating the teaching perspective on teaching material and the 

continuing education course of the Universitário Sistema Educacional (USE) institution. Based 

on the teacher's perspective, it analyzed the teaching material adopted by this institution in one 

of its continuing education courses, named “The Teacher Manager”, offered to schools that use 

their didactic materials to guide the teaching and learning processes in private schools in the 

State of São Paulo with which it has a teaching partnership. “The Teacher Manager” is one of  

the several courses offered by the USE and it was chosen by this researcher because it allows 

to verify the possibility of changes in pedagogical tasks, such as time management, planning 

management, relationship management, learning management, and continuing education 

management. A qualitative methodology was conducted with the application of semistructured 

questionnaires in three schools in the State of São Paulo, together with the teachers who are 

part of the USE partner school portfolio and who belong to the segments ranging from the Early 

Childhood Education to High School Education and who had already taken part in previous 

continuing education courses offered by the USE. For a more comprehensive understanding of 

the research context, we will present the history, trajectory, conceptions and teaching material 

designed by the USE for this educational segment. For the conceptual framework of this study, 

in addition to the teaching material, the pedagogic proposal, the internal regulations, the Law 

of Guidelines and Bases (LDB), the National Curricular Guidelines and the Federal 

Constitution of Brazil, we have also drawn on the conceptual framework of Abramowicz, 

Ausubel, Freire, Imbernón, Lück, Monteiro, Ronca, among others. With this study, we hope to 

see significant advances in teachers’ achievements as well as the strengthening of professional 

development programs designed and conducted by the advisory services of the USE education 

system in order to re-signify the teacher role by promoting the real praxis in teaching. 

 

Keywords: Continuing Education; Apostille Handbook System; Pedagogical Advisory.  
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Introdução 

                                                                                                         “Quem ensina aprende a ensinar e  

quem aprende ensina ao aprender”  

(FREIRE, 2004, p. 23). 

 

Ao refletir sobre a minha trajetória profissional, percebo que sempre busquei entender 

o professor, o papel que ele desempenha na educação e os diversos processos envolvidos e 

disparadores na formação de professores. Foram temas que me motivaram a pensar, estudar, 

pesquisar, continuar meus estudos na área pedagógica e persistir na educação com esse foco. O 

ensino, o partilhar e compartilhar do crescimento do professor sempre me fascinaram, nem tanto 

pelo que é visível, mas pelos meandros e aspectos não visíveis de um processo que envolve o 

desenvolvimento do professor em suas atividades e desafios da sala de aula. 

Refletir e pesquisar sobre esses temas requer aceitar a mudança como um elemento 

essencial na formação do professor e no papel que ele desempenha. Entretanto, conforme 

salienta Imbernón (2009), 

A mudança em qualquer pessoa nunca é simples e, portanto, a mudança que se pede 

ao professor na formação não é uma mudança simples, mas um processo complexo, 

posto que se trata de uma mudança nos processos que estão incorporados, ancorados 

na cultura profissional que atua como filtro para interpretar a realidade. 

(IMBERNÓN, 2009, p. 89). 

 

A complexidade e a dinamicidade das mudanças do ser docente e o processo de 

formação em um contexto tão vivo e dinâmico em suas mudanças levaram-me a novas buscas 

de compreensão da ação docente.  

A motivação em pesquisar sobre os sistemas apostilados de ensino de origem privada 

resulta das inquietações decorrentes no percurso da minha prática profissional enquanto 

assessor pedagógico com atendimento em todos os segmentos da Educação Básica: da 

Educação Infantil ao Ensino Médio.  

A partir do meu envolvimento com a área da educação como Assessor Pedagógico em 

uma instituição de sistema de ensino apostilado, pretendo ater-me a um dos cursos de formação 

continuada - “O Professor Gestor” - oferecido por essa instituição às escolas que se utilizam de 

seus materiais didáticos apostilados, desenvolvidos pela Universitário Sistema Educacional 

(USE), para nortear o processo de ensino e aprendizagem em escolas particulares do Estado de 

São Paulo com as quais tem parceria.  

Minha experiência inicial foi como professor, coordenador e diretor da rede pública; em 

seguida, como docente do Ensino Superior em cursos de Pedagogia; e nos últimos quinze anos, 
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na área de assessoria pedagógica. Desde 2015, desempenho o papel de Assessor Pedagógico 

nessa instituição de sistema de ensino apostilado, que tem como cunho principal desenvolver 

material didático de ensino para as “escolas parcerias”, que atuam nos estados de São Paulo, 

Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. 

Enquanto Assessor Pedagógico dessa instituição, presto atendimento a todos os setores 

da escola parceira atendida, envolvendo seu quadro completo de colaboradores: o(a) 

mantenedor(a), o(a) diretor(a), o(a) coordenador(a), o(a) professor(a), a equipe de atendimento 

geral (recepção, secretaria, serviços gerais), os alunos e os pais.  Desse quadro de atendimento 

que abarca toda uma esfera de profissionais, pretendo centrar meus estudos e pesquisas na 

formação de formadores, nos professores. 

Na posição de Assessor Pedagógico, lido com professores que atuam em todos os níveis 

da Educação Básica: a Educação Infantil, o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) e o Ensino 

Médio. Enquanto formador de formadores, por meio dos cursos de formação continuada 

disponibilizados pelo USE, discuto a atuação dos professores em seu desenvolvimento nas 

atividades conduzidas em sala de aula, em diferentes níveis, e a vivência de experiências 

relativas ao processo de ensino e aprendizagem, apontando, em especial, em direção à 

construção de novos saberes dos professores, visto que estes refletem em sua atuação e, 

consequentemente, em sua formação continuada. 

Como Assessor Pedagógico, meu papel e foco está em promover cursos de formação 

continuada e levar o professor a desenvolver novas competências pedagógicas para que possa 

enfrentar com mais efetividade diversos desafios no processo de aprendizagem de seus alunos, 

bem como experiências pedagógicas. 

No centro dos cursos de formação, encontra-se o “professor gestor”. Minha função 

como Assessor Pedagógico é desenvolver cursos de capacitação, de forma que auxilie os 

professores na gestão do processo de ensino e aprendizagem. Isto vem ao encontro de Lück 

(2014), que entende que a gestão é exercida em diferentes âmbitos e de modo diferenciado, de 

acordo com níveis de influência, sua abrangência e especificidade; porém, sempre com o 

sentido de compartilhamento de responsabilidades pelo resultado final de aprendizagem pelo 

aluno. Como gestor da aprendizagem, o professor articula em seu trabalho, com foco nos alunos 

envolvidos, suas expectativas em relação à sua aprendizagem, à escola, ao projeto político 

pedagógico; e seu trabalho com os alunos, envolvendo elementos como a comunicação e o 

relacionamento interpessoal, as metodologias aplicadas, os recursos utilizados para estimular a 
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aprendizagem do aluno, de modo que o professor consiga implementar planos e objetivos 

propostos conforme as diretrizes da instituição de ensino. 

O “professor gestor” atua em sistemas de ensino – expressão que pode designar um 

método de ensino. Neste estudo, porém, outras acepções serão privilegiadas. Denominaremos 

sistemas de ensino as instituições privadas que produzem e vendem seu material didático às 

escolas conveniadas, em um modelo de franquias. A expressão sistemas apostilados de ensino 

indica o mesmo tipo de instituição de ensino, embora, em alguns casos, as citadas apostilas, ao 

menos em seu aspecto físico, já pertençam ao passado. Às vezes, a denominação de sistema de 

ensino aplica-se apenas a certo material didático e não à instituição de ensino. 

A maioria dos grandes sistemas apostilados de ensino atuais originou-se dos cursos pré-

vestibulares (chamados simplesmente “cursinhos”) - um fenômeno brasileiro, motivado pelo 

grande número de jovens da classe média ascendente das décadas de 1950 em diante que 

disputava as escassas vagas das universidades. Por volta de 1980, os cursinhos começaram a 

transformar-se em sistemas de ensino, difundindo suas apostilas por meio de escolas 

conveniadas. A situação social do país justificava os passos iniciais dessa aventura empresarial. 

Nessa época, cunhava-se a expressão Belíndia, reunião de Bélgica e Índia, para descrever um 

país em que classes médias e classes mais abastadas tinham padrão de vida do primeiro mundo, 

vivendo imersas em um mar de pobres e remediados, os quais sobreviviam com renda per capita 

equivalente àquela dos mais miseráveis países asiáticos ou africanos. O ‘Brasil belga’ 

matriculava seus filhos na escola básica privada; em seguida, em cursinhos; e, finalmente, na 

universidade pública. O ‘Brasil indiano’ tinha suas crianças em uma escola pública cuja 

qualidade havia decaído na mesma proporção em que se expandira nas décadas de 1960 e 1970. 

Também decaíra o status e as condições de trabalho do professorado para que fosse possível 

suprir a vasta rede pública de ensino. Em consequência, passaram a se formar mestres cada vez 

menos qualificados, uma vez que a profissão perdeu seus atrativos.  

Nessas condições, é lógico supor que o material didático dos cursinhos, elaborado para 

atender a alunos mais jovens, tenha atraído muitas escolas particulares para justificar as altas 

mensalidades cobradas. O prestígio dos cursinhos, que aparentemente sabiam o que era 

necessário para que os alunos aprendessem com vistas ao sucesso nos vestibulares, o material 

em si, que exibia a admirável organização necessária para resumir três anos de Ensino Médio e 

mais alguns de Ensino Fundamental em poucas centenas de páginas, foram fatores 
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determinantes do sucesso inicial dos sistemas. A década de 1990 não trouxe alterações no 

apartheid social do país, nem às condições da escola pública ou do professorado, mas acelerou 

a expansão das instituições de sistemas apostilado de ensino.  

As escolas mantinham uma estrutura de alto custo, pagando coordenadores e 

orientadores para suprir a formação do professorado, produzindo esporadicamente material 

próprio que era acrescentado aos livros didáticos e oferecendo atividades extraordinárias (Inglês 

para crianças, esportes, aulas de Informática) como parte do marketing essencial em um 

mercado competitivo. Por outro lado, boa parte de seus gastos durante o ano letivo era custeada 

pelo dinheiro das matrículas recebidas no final do ano anterior e aplicado no mercado 

financeiro. A inflação, sabe-se hoje, é também um mecanismo de transferência de renda e, nesse 

caso particular, transferia a renda do pessoal docente e de manutenção para os empresários 

proprietários das escolas. Quando, por volta de 1994, o governo federal conseguiu domar a 

inflação galopante com que o país convivia há anos, as escolas viram-se de súbito alijadas de 

parte de seus rendimentos e a crise se instalou no setor. 

Mas, o que ocorre atualmente nas escolas? Devido ao contexto atual em que vivemos, 

com o mundo cada vez mais globalizado, impregnado de rápidos progressos científicos e 

tecnológicos e de importantes avanços culturais e econômicos, o mercado torna-se cada vez 

mais complexo e exigente, demandando cidadãos mais críticos e com boa formação 

educacional, que são constantemente provocados, desafiados, porque o cenário está em 

constante transformação. Em vista disso, as escolas enfrentam a necessidade de criarem 

condições para que seus professores e alunos desenvolvam capacidades autônomas de ensino e 

aprendizagem e de lhes auxiliarem no processo de aquisição de conhecimentos e a lidarem com 

experiências que permitam uma compreensão mais reflexiva e mais crítica do mundo em que 

vivem. Com isso, compreende-se o olhar mais atento que a educação tem merecido por parte 

das políticas públicas, justificando-se as sucessivas reformas educacionais desencadeadas que 

buscam reabilitar uma escola que tem alienado as suas capacidades de ação a favor de posturas 

mais reativas. 

Como Assessor Pedagógico, proporciono formação continuada aos professores, por 

meio de cursos e apoio pedagógico, para potencializar a prática do professor, acrescentar 

repertório metodológico, diversificar seu olhar frente ao atual cenário. Diante desse cenário de 

formação continuada, professores usuários do sistema de ensino apostilado, fazeres docente, 
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entre outros requisitos da profissão, o contexto atual social, a globalização, o avanço 

tecnológico, bem como a pluralização do uso de sistemas de ensino apostilados em escolas, 

tanto da rede pública como na rede particular, exigem do professor uma formação que abarque 

competências e habilidades específicas de sua área de atuação.  

Todavia, a educação como vem se desdobrando, historicamente desenvolvida, não tem 

suprido essas necessidades. O contexto atual exige que o profissional da docência seja um 

sujeito que demonstre mais do que o domínio de conteúdo da área em que atua, exigindo que 

ele seja capaz de criar mediações possibilitadoras do processo de desenvolvimento e da 

formação do aluno autônomo. 

Visando a suprir essas necessidades, a USE disponibiliza vários temas de cursos de 

formação para a rede de suas escolas parceiras com foco na formação continuada do professor. 

Entre eles, destacamos o curso de formação continuada “O Professor Gestor”, por possibilitar 

trabalhar o fazer multifacetado do professor em sua atuação em sala de aula. O curso objetiva 

instrumentalizar e apoiar o professor a refletir sobre o seu papel para além dos conteúdos 

previstos, destacando-o como gestor do processo de ensino e aprendizagem. Abrange temas 

como gestão do tempo, gestão do planejamento, gestão do relacionamento, gestão da 

aprendizagem e gestão da formação continuada, que são relevantes e que demandam cuidado 

para ampliar o olhar do professor em sala de aula, de modo a ressignificar o seu papel, 

promovendo as reais práxis na docência. 

Em minha trajetória de assessoria pedagógica realizada nas escolas parceiras para o 

desenvolvimento de cursos para os professores dos segmentos da Educação Básica (da 

Educação Infantil ao Ensino Médio), fui confrontado com grande quantidade de reflexões e 

relatos, realizados como parte da nossa avaliação durante e após os cursos ministrados. Ao 

observá-los, pude perceber o desconhecimento de grande número de professores acerca dos 

temas anteriormente especificados. A partir dessa constatação, comecei a refletir sobre o fato 

de que os professores participantes geralmente estavam tão focados no conteúdo a ser 

trabalhado, e dentro do tempo previsto pela escola, que abandonavam, parcialmente, o cenário 

da sala de aula – um local que deveria ser, justamente, rico e promissor para desenvolver o 

processo de ensino e aprendizagem e para fomentar a reflexão sobre a ação, visto que, conforme 

observam Dewey (1953, 1959) e Schön (1983, 1987), o processo de compreensão e de 

aperfeiçoamento do ensino devem começar por um processo de reflexão da própria experiência 
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do professor. Essa postura rígida e falta de reflexão impactava negativamente na docência e, 

consequentemente, na aprendizagem dos alunos.  

Diante do anteriormente exposto, algumas indagações me confrontaram: Como se 

constrói o saber ensinar de professores? Que condicionantes interferem na construção do saber 

ensinar dos professores, em suas diferentes relações com o saber acumulado, o saber de 

experiência e, em especial, com sua formação profissional inicial e continuada para o exercício 

da docência? Como o curso “O Professor Gestor”, realizado por meio do trabalho do Assessor 

Pedagógico de um sistema apostilado de ensino, pode promover avanços nos fazeres dos 

professores em seu cotidiano escolar? 

É para esse entrelaçamento entre o USE e os cursos de formação continuada do professor 

como fatores de propulsão da autonomia docente que converge este estudo. Esta é uma questão 

que sempre me intrigou e incentivou o meu trabalho de assessor pedagógico que busca melhorar 

as condições de trabalho do professor em escolas parceiras, impulsionado pelo prazer de ensinar 

e conviver na escola.  

Este estudo tem como objetivo investigar o olhar docente sobre o material pedagógico 

e o curso de formação continuada do Universitário Sistema Educacional (USE). Para tanto, faz-

se necessário sair da teoria para buscar em campo respostas às questões relativas à suposta 

eficiência, praticidade e organização que os cursos de formação continuada, oferecidos pelo 

USE, trazem aos seus professores de modo a ampliar e potencializar seus fazeres pedagógicos. 

São cursos que abordam temas como: gestão do tempo; gestão do planejamento; gestão do 

relacionamento; gestão da aprendizagem; e gestão da formação continuada.  

Na sequência, elucido as bases do referencial teórico em que me apoiei para discutir a 

questão da formação continuada do professor sob a ótica de um assessor pedagógico. Para tanto, 

procuro pontos de associação dos cursos de formação continuada oferecidos pelo USE – mais 

especificamente, do curso “O Professor Gestor” –, buscando enfatizar seus impactos no olhar 

do professor e sua relevância na atuação docente. 

O primeiro capítulo apresenta uma definição mais aprofundada dos sistemas apostilados 

de ensino no Brasil. Explica sobre o sistema de ensino educacional em seu contexto macro de 

inserção e apresenta sua definição. Discorre sobre os fazeres atribuídos ao assessor pedagógico, 

que é uma função destinada aos profissionais que atuam em instituições educacionais de sistema 

apostilado de ensino. 

O segundo capítulo versa sobre a posição atualmente ocupada pelo USE no mercado de 

sistema apostilado nacional, descrevendo sua história, evolução, abrangência, composição para 
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atuar nesse mercado, avanços e dificuldades, assim como o professor enquanto “professor-

gestor” do processo de ensino e aprendizagem perante a dinâmica em que consiste o trabalho 

docente. A discussão é feita no contexto da sociedade atual, abarcando o cenário social, político 

e econômico no resgate do fazer do professor enquanto gestor.  

O terceiro capítulo discorre sobre a metodologia utilizada, o local da pesquisa, o 

instrumento de coleta de dados e o perfil dos sujeitos de pesquisa - professores que fazem parte 

da carteira de escolas parceiras do USE, usuários do sistema apostilado de três escolas no estado 

de São Paulo, nos segmentos da Educação Infantil ao Ensino Médio.  

O quarto capítulo apresenta a análise e discussão dos dados da pesquisa (depoimentos  

de professores/professoras, coletados por meio de questionários aplicados a quinze escolas que 

atuam nos segmentos da Educação Infantil ao Ensino Médio e que utilizam apostilas/materiais 

didáticos de instituição educacional prestadora de serviços educacionais no estado de São 

Paulo), tendo em vista as características do contexto e dos sujeitos pesquisados e a definição de 

categorias que indicam a influência da indústria cultural nessas escolas, centrando-se nos efeitos 

causados pelos cursos de formação continuada, mais especificamente pelo curso “o Professor 

Gestor”. Verifica-se as possíveis alterações nos fazeres pedagógicos, tais como: gestão do 

tempo, gestão do planejamento, gestão do relacionamento, gestão da aprendizagem e gestão da 

formação continuada.  

Nas considerações finais, são retomados questionamentos centrais da pesquisa: a partir 

dos dados coletados por meio da aplicação de questionários, o curso de formação continuada 

gerou mudanças na prática dos professores do USE? Há fortalecimento dos programas de 

formação desenvolvidos e realizados pela assessoria do sistema apostilado de ensino, com 

vistas a ressignificar o papel do professor, promovendo as reais práxis na docência?  

Diante dessas questões, buscamos compreender itens que estejam relacionados à 

construção do saber do professor de modo a impactar e transformar o seu fazer em sala de aula 

de escolas que fazem parte da carteira de escolas parceiras do USE.  

Dada a complexidade do fazer docente, é possível que esta pesquisa auxilie o processo 

de formação continuada do professor, pois abordaremos a necessidade de articular os 

componentes curriculares e suas ações pedagógicas, visto que esses fatores caracterizam o 

ensino e aprendizagem como processo de gestão de aprendizagem. 
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CAPÍTULO 1 - REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Neste capítulo, apresentaremos o referencial teórico que embasa esta pesquisa, 

abrangendo os sistemas de ensino e o sistema apostilado de ensino no Brasil. Para este último, 

exporemos um levantamento bibliográfico sobre os temas relacionados a este estudo e, em 

seguida, o papel do assessor pedagógico na formação continuada do professor, bem como as 

diversas gestões necessárias no processo de ensino e aprendizagem: gestão de tempo, 

planejamento, aprendizagem, relacionamento, comportamento e da formação continuada. 

 

1.1 Definição, organização e estrutura dos sistemas de ensino no Brasil  

 

No Brasil, temos diversas leis que regimentam e apresentam linhas e diretrizes para a 

estrutura da educação no país, bem como órgãos que as administram. A Lei de nº 9.394 de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 20 de dezembro de 1996 (LDB 9.394/96), 

estabelece a finalidade da educação no Brasil, especificando sua organização, os órgãos 

administrativos responsáveis, os níveis e modalidades de ensino, entre outros aspectos que 

definem e regularizam o sistema de educação brasileiro com base nos princípios presentes na 

Constituição. (BRASIL, 1996) 

Temos uma divisão de órgãos responsáveis pelo sistema educacional em diversos níveis 

do país: o Ministério da Educação (MEC) e o Conselho Nacional de Educação (CNE) em nível 

federal; a Secretaria Estadual de Educação (SEE), o Conselho Estadual de Educação (CEE) e a 

Diretoria Regional de Educação (DRE) ou Subsecretaria de Educação em nível estadual; e, por 

fim, a Secretaria Municipal de Educação (SME) e o Conselho Municipal de Educação (CME) 

em nível municipal. 

De acordo com o artigo 21 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9.394/96), 

o sistema educacional brasileiro é dividido em Educação Básica e Ensino Superior, sendo a 

primeira o foco do nosso estudo. Conforme a Classificação Internacional Normalizada da 

Educação (ISCED), a Educação Básica - nível de ensino que corresponde aos primeiros anos 

de educação escolar - inclui: a Educação Infantil, o Ensino Fundamental (obrigatório, de nove 

anos) e o Ensino Médio. Outras modalidades brasileiras de ensino são: educação de jovens e 
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adultos (Ensino Fundamental ou Ensino Médio), Educação Profissional ou Técnica, Educação 

Especial e Educação a Distância (EAD). (BRASIL, 1996) 

Existem dois tipos de categorias administrativas para as instituições de ensino: 

instituições públicas: criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público; e 

instituições privadas: mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas do direito 

privado. Segundo o Título IV, artigos 8º-20º da LDB 9.394/96, as instituições públicas e 

privadas estão a cargo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

A União (Federal) é responsável pelas instituições de Ensino Superior criadas e 

mantidas pelos órgãos federais de educação e também pela iniciativa privada. Entre suas 

principais atribuições, deve: elaborar o Plano Nacional de Educação; organizar, manter e 

desenvolver os órgãos e as instituições oficiais do sistema federal de ensino e dos territórios; 

prestar assistência técnica e financeira aos estados, Distrito Federal e municípios; estabelecer 

competências e diretrizes para a Educação Básica; cuidar das informações sobre o andamento 

da educação nacional e disseminá-las; baixar normas sobre cursos de graduação e pós-

graduação; e avaliar e credenciar as instituições de Ensino Superior.  

Quanto aos Estados, são responsáveis pelas instituições estaduais de nível fundamental 

e médio dos órgãos públicos ou privados. Eles devem: organizar, manter e desenvolver os 

órgãos e instituições oficiais de ensino que estão aos seus cuidados, em regime de colaboração 

com os municípios; dividir proporcionalmente as responsabilidades da Educação Fundamental; 

elaborar e executar políticas e planos educacionais; autorizar, reconhecer, credenciar, 

supervisionar e avaliar os cursos das instituições de Ensino Superior dos estados; e assumir o 

transporte escolar dos alunos da rede estadual. Por outro lado, o Distrito Federal-DF é 

responsável pelas instituições de Ensino Fundamental, Médio e de Educação Infantil criadas e 

mantidas pelo poder público e privado do DF, que possui as mesmas responsabilidades dos 

estados.  

No que concerne aos Municípios, são responsáveis, principalmente, pelas instituições 

de Ensino Infantil e Fundamental; porém, também cuidam de instituições de Ensino Médio 

mantidas pelo poder público municipal. Os Municípios podem optar por se integrarem ao 

sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de Educação Básica. Devem 

organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino; 

exercer ação redistributiva em relação às suas escolas; autorizar, credenciar e supervisionar os 
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estabelecimentos do seu sistema de ensino; oferecer Educação Infantil em creches e pré-escolas; 

e assumir a responsabilidade de prover o transporte para os alunos da rede municipal. 

Observamos que cada instituição de ensino pode, de maneira democrática, definir suas 

próprias normas de gestão, visto que cada uma tem suas peculiaridades, levando em conta sua 

região/comunidade. Essas normas também devem submeter-se aos órgãos anteriormente 

citados sem, entretanto, interferirem em suas decisões e ordens de organização e estrutura do 

sistema de ensino, desde que respeitada a “Lei maior” (CFe e LDB).  

A Constituição de 1967 estabelecia, no artigo 169, a organização dos sistemas de ensino 

respectivos pelos Estados e pela União. Esta prestava assistência técnica e financeira para o 

desenvolvimento dos sistemas estaduais de ensino. Ao sistema federal de ensino era atribuído 

caráter supletivo, ou seja, uma atuação da União na oferta de educação escolar “[…] nos estritos 

limites das deficiências locais”. (BRASIL, 1967) 

A atual LDB 9.394/96 lista os componentes do sistema de ensino federal, sistemas de 

ensino dos estados e sistemas de ensino dos municípios, respectivamente em seus artigos 16, 

17 e 18. A LDB aprovada em 1996 esboça uma organização da educação nacional com a 

previsão de existência dos sistemas federal, estaduais e municipais de ensino, os quais têm 

responsabilidades próprias ou compartilhadas entre si, devendo organizar-se em regime de 

colaboração. São três conjuntos que, pelas determinações da Lei, articulam-se em um conjunto 

maior, nos campos do planejamento, do financiamento, da gestão e da avaliação, por 

competências coordenadas pela União. Esse conjunto maior é denominado de Organização 

Nacional da Educação. Esta articulação está prevista sem que, no entanto, estejam estabelecidos 

suficientes meios institucionais articuladores que confeririam maior funcionalidade à 

colaboração/cooperação entre os sistemas de ensino. (BRASIL, 1996) 

A Lei 9.9394/96 preceitua que cabe à União a coordenação da política nacional de 

educação, articulando os sistemas de ensino e “... exercendo função normativa, redistributiva e 

supletiva em relação às demais instâncias educacionais” (art. 8º, §1º). As atribuições que 

conferem às normas e ações da União o estatuto de coordenação da política nacional de 

educação estão listadas no artigo 9º desta Lei. Dentre elas, é oportuno mencionar: a elaboração 

de plano nacional de educação, em colaboração com estados e municípios; a assistência técnica 

e financeira aos governos subnacionais; o estabelecimento de diretrizes para as etapas da 

Educação Básica, com a colaboração dos estados e municípios; e a implementação de processo 
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nacional de avaliação do rendimento escolar no Ensino Fundamental, Ensino Médio e Superior. 

(BRASIL, 1996) 

Cabe apontarmos, também, que na organização da educação federal funciona o 

Conselho Nacional de Educação (CNE), que exerce funções específicas voltadas às instituições 

do sistema federal de ensino. Contudo, ele é, efetivamente, um conselho “nacional”, posto que 

suas competências e sua área de jurisdição atingem todos os sistemas de ensino, incluindo os 

sistemas estaduais e municipais. Várias das atribuições da União que constam na LDB são 

exercidas pelo CNE. As atribuições do Conselho Nacional constam na Lei 9.131/1995. 

(BRASIL, 1995) 

Vejamos um exemplo de uma atribuição do CNE que atinge o conjunto da educação 

nacional: o CNE deve elaborar as diretrizes curriculares das etapas e modalidades da Educação 

Básica (como as diretrizes curriculares nacionais da Educação de Jovens e Adultos), que devem 

ser seguidas por todas as escolas do país, sejam elas estaduais, municipais ou particulares. 

Entretanto, apesar de os órgãos normativos de cada sistema de ensino poderem complementar 

essas diretrizes nacionais, eles não podem contraditá-las. 

Para reforçar e esclarecer o que é sistema de ensino, destacamos um trecho do Parecer 

30, de 2000, da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, que teve como 

relator o Prof. Carlos Roberto Jamil Cury, que escreveu sobre o que se deve saber da legislação 

educacional brasileira e que citamos aqui por considerá-lo relevante na compreensão do tema 

em questão. Nele, Cury utiliza várias conceituações de sistema que, convivendo dentro de um 

mesmo contexto, formam um conjunto articulado.  

 

[…] elementos coexistentes lado a lado e que, convivendo dentro de um mesmo 

ordenamento, formam um conjunto articulado. […]  

A maioria dos estudiosos do assunto parece convergir para uma noção de sistema tal 

como expressa por CORBISIER (Corbisier, Roland Enciclpédia filosófica, Petrópolis: 

Vozes, 1974, p.122), quando diz ser um conjunto ou totalidade de objetos, reais ou 

ideais, reciprocamente articulados e interdependentes uns em relação aos outros. 

Este é também o sentido proposto por SAVIANI (Saviani, Dermeval. Educação e 

Sociedade, n. 69, Campinas, 1999, p. 121): sistema denota um conjunto de atividades 

que se cumprem tendo em vista determinada finalidade, o que implica que as referidas 

atividades são organizadas segundo normas que decorrem dos valores que estão na 

base da finalidade preconizada. Assim, um sistema implica tanto a unidade e a 

multiplicidade em vista de uma finalidade comum quanto o modo como se procura 

articular tais elementos. […]  
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Sistemas de ensino são o conjunto de campos de competências e atribuições voltadas 

para o desenvolvimento da educação escolar que se materializam em instituições, 

órgãos executivos e normativos, recursos e meios articulados pelo poder público 

competente, abertos ao regime de colaboração e respeitadas as normas gerais vigentes. 

(CURY, 2000, grifo do autor).  

 

Partindo da citação acima, percebemos que, teoricamente, cada sistema de ensino forma 

um conjunto competências e atribuições. Se houver uma educação “nacional”, fundamentada 

em valores e finalidades comuns, pressupõem-se uma articulação entre os sistemas.  

1.2 Definição e concepções de Sistema Apostilado de Ensino 

 

Discorreremos, a seguir, sobre os Sistemas Apostilados de Ensino, o papel do professor 

nesse sistema, assim como apresentaremos um levantamento bibliográfico sobre esse tema.  

 

Sistemas Apostilados de Ensino: compreendendo sua história    

 

A expressão Sistema de Ensino pode designar um método de ensino. Neste texto, porém, 

outras acepções serão privilegiadas. Chamaremos Sistemas de Ensino as instituições privadas 

que produzem e vendem seu material didático a escolas conveniadas, em um esquema de 

franquias. A expressão Sistemas Apostilados de Ensino indica o mesmo tipo de instituição de 

ensino, embora, em alguns casos, as citadas apostilas, ao menos em seu aspecto físico, já 

pertençam ao passado. Às vezes, essa denominação aplica-se apenas a certo material didático e 

não à instituição de ensino. Propomo-nos a escrever sobre o tema, dado que é uma questão 

abordada neste estudo, mas com pouquíssimas publicações que apresentem dados de natureza 

quantitativa – e que devem ser levantados, uma vez que, apesar de sua relevância para o 

mercado educacional do país, não têm sido veiculados pelos Sistemas de Ensino.  

A maioria dos grandes Sistemas de Ensino atuais originou-se dos cursos pré-vestibulares 

(chamados simplesmente de cursinhos): um fenômeno bastante brasileiro, motivado pelo 

grande número de jovens da ascendente classe média das décadas de 1950 em diante que 

disputava as escassas vagas das universidades. Por volta de 1980, os cursinhos começaram a se 

transformar em Sistemas de Ensino, difundindo suas apostilas por meio de escolas conveniadas. 

A situação social do país justificava seus passos iniciais. 

Originalmente um conjunto de apostilas mal impressas, as apostilas dos cursinhos 

brasileiros atingiram, gradualmente, a qualidade gráfica dos mais bem produzidos livros 
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didáticos. Os sistemas dispõem de ampla equipe de marketing, gráficas próprias e tecnologia 

avançada para a promoção de cursos e palestras. Mantêm sob contrato autores de textos 

didáticos e professores ou palestrantes que divulgam o material e instruem o professorado 

adotante, além de contratarem figuras de renome para ilustrar suas peças publicitárias. 

Neste estudo, centramos a nossa atenção no impacto formativo dos Sistemas de Ensino 

na formação continuada dos professores, confrontando entre instituição de Sistemas de Ensino 

e formação de professores.  

Os Sistemas de Ensino, desde o momento em que se tornaram empresas franqueadoras, 

vêm arrebatando o mercado educacional, superando as editoras tradicionais, o mercado de 

livros representado pelas escolas privadas, e atingindo, atualmente, porcentagem significativa. 

É difícil avaliar quantos municípios pertencem à órbita dos sistemas. Talvez atinjam cerca de 

20% nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, enquanto parecem ter porcentagens 

reduzidas em outras regiões do país.  

Os sistemas que descendem dos cursos pré-vestibulares costumam, em sua propaganda, 

enfatizar tanto o número de alunos que ingressam nas faculdades mais disputadas por terem 

estudado nesses cursos quanto a sua posição na aprovação de alunos que obtêm os primeiros 

lugares nos exames vestibulares.  

Os Sistemas Apostilados de Ensino não apresentam sua história. Ela é baseada em uma 

lógica de mercado-privado, ou seja, não há políticas públicas voltadas aos Sistemas Apostilados 

de Ensino produzidos e comercializados por instituição de ensino privadas. Desta maneira, para 

estruturar o referencial teórico desta pesquisa, tomamos como principais referências os estudos 

realizados por Bego (2013), Adrião et al. (2007, 2009, 2012), Adrião (2011), Britto (2011), 

Oliveira (2010), Nicoleti (2009), Azanha (1991), entre outros.   

 

1.3 Definição e disseminação dos sistemas apostilados de ensino    

 

Os trabalhos e estudos que até o momento realizaram esforços para compreender o 

fenômeno da crescente adesão dos Sistemas Apostilados de Ensino por parte dos municípios 

brasileiros para a Educação Básica pública e a rede particular não apresentam uma 

nomenclatura unânime para definir este tipo de parceria público-privada. Os termos recorrentes 

são: Sistemas Estruturados de Ensino (FUNDAÇÃO LEMANN, 2009; BRITTO, 2011); 

Sistemas Apostilados de Ensino (AMORIM, 2008; ADRIÃO et al., 2009; BEGO, 2013, 

SILVA, 2013); Sistema Apostilado (NICOLETI, 2009); Sistema de Ensino Apostilado (ROSSI, 
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2009); Empresas de Ensino Privadas (MIRANDOLA, 2010); Sistemas Apostilados Privados 

(BERTAGNA, BORGHI, 2013); e Sistemas Privados de Ensino (ADRIÃO et al., 2012; 

SILVEIRA; MIZUKI, 2013). Outras pesquisas (artigos, dissertações e teses) se utilizam destes 

termos, quer seja pelo uso exclusivo de um ou de mais de um deles no decorrer do texto. No 

entanto, como também observado por Bego (2013), nenhum desses estudos especifica a 

justificativa ou a qualificação do termo utilizado. Entretanto, essa especificação é necessária. 

Quando nos deparamos com os termos “sistema” e “ensino”, independentemente da ordem em 

que se encontram, pode parecer que estamos realizando uma alocução sobre o Sistema de 

Ensino brasileiro. No entanto, não estamos.  

Adrião et al. (2012) consideram que o termo Sistema de Ensino, quando atribuído a esse 

fenômeno, necessita de uma melhor denominação. Mesmo assim, utilizam-no em seus 

trabalhos, explicando que, de maneira generalizada, ele representa os “[…] segmentos que 

integram esta opção de política educacional” (ADRIÃO et al., 2012, p. 538). Além disso, 

conforme esses autores e Bego (2013), as próprias instituição de ensino privadas que oferecem 

seus produtos educacionais aos municípios disseminam este termo.  

Contudo, o termo Sistema de Ensino, no âmbito legislativo brasileiro que se refere à 

Constituição Federal (BRASIL, 1988), é caracterizado pelas redes de escolas que têm um órgão 

normativo comum, podendo ser Federal, Estadual ou Municipal. Nesta perspectiva, Bego 

(2013) salienta que a única esfera que pode fixar normas para as instituições de ensino é a 

pública. Isto denota que as esferas privadas “[…] não possuem prerrogativa para fixar normas 

sobre a educação; logo, é impedida de instituir seus sistemas próprios” (BEGO, 2013, p. 29). 

Ainda nesta mesma linha de considerações, Saviani (1999) destaca:  

 
Daí que, a rigor, só se pode falar em sistema, em sentido próprio, na esfera pública. 

Por isso as escolas particulares integram o sistema quando fazem parte do sistema 

público de ensino, subordinando-se, em consequência, às normas comuns que lhes são 

próprias. Assim, é só por analogia que se pode falar em “sistema particular de ensino”. 

(SAVIANI, 1999, p. 121).  

 

Mais uma vez, reportamo-nos a Bego (2013, p. 29), ao corroborar com sua ideia de que 

“[...] não de direito, mas de fato, as empresas que operam sob o modelo de franquia e de parceria 

têm se disseminado como sistemas de ensino” por se considerarem, de forma analógica, parte 

do sistema. Isto porque, conforme Saviani (1999), o conceito de sistema pode ser compreendido 

como:  

  

[...] um conjunto de atividades que se cumprem tendo em vista determinada 

finalidade, o que implica que as referidas atividades são organizadas segundo normas 
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que decorrem dos valores que estão na base da finalidade preconizada. Assim, sistema 

implica organização sob normas próprias (o que lhe confere um elevado grau de 

autonomia) e comuns (isto é, que obrigam a todos os seus integrantes). (SAVIANI, 

1999, p. 121).  

 

Diante do anteriormente exposto, utilizaremos o termo Sistemas Apostilados de Ensino 

por considerá-lo o mais adequado a ser adotado neste estudo. Ele é relacionado a instituição de 

ensino privadas que têm como objetivo vender suas apostilas, com conteúdos didáticos 

sistematizados que visam a apoiar o processo de ensino e aprendizagem de todos os envolvidos, 

e definido por Bego (2013) como  

 

[...] empresas privadas com fins lucrativos que se consolidaram no cenário 

educacional brasileiro na contemporaneidade. Empresas que vendem seus materiais 

didáticos e assessoria didático-pedagógica por meio do modelo de franquias com 

estabelecimentos escolares privados e firmando parcerias com redes escolares 

públicas. (BEGO, 2013, p. 29).   

 

Com relação à disseminação desse material nos âmbitos escolares municipais públicos 

e na rede particular, nossa consulta ao banco de dados indica que, até o momento, há somente 

uma pesquisa que realizou tal mapeamento. A referida pesquisa foi coordenada pelas 

pesquisadoras Theresa Adrião, Teise Garcia, Raquel Borghi e Lisete Arelaro, por meio do 

projeto de pesquisa fomentado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP), intitulado “Estratégias Municipais para a oferta da Educação Básica: análise de 

parcerias público-privadas no estado de São Paulo”. Como o próprio título da pesquisa destaca, 

esse mapeamento foi realizado somente no estado de São Paulo, tendo como objetivo analisar 

a natureza e as consequências, para a oferta da Educação Básica, de parcerias firmadas entre 

municípios paulistas e setores da esfera privada (ADRIÃO et al, 2009a). A pesquisa identificou 

parcerias entre as esferas públicas e privadas de natureza direta e indireta, bem como as 

modalidades de parceiras.  

De acordo com Adrião et al (2012), as parcerias de natureza direta referem-se àquelas 

que incidem diretamente sobre a situação do ensino, enquanto as de natureza indireta “incidem 

sobre a gestão das redes ou sistemas de ensino, com impacto indireto sobre a organização do 

trabalho e das práticas pedagógicas na escola” (p. 11). Com relação às modalidades das 

parcerias firmadas entre prefeituras e o setor privado, as autoras classificaram-nas em três 

categorias: subvenção pública a vagas em estabelecimentos privados; assessoria privada para 

gestão educacional; e compra de sistemas privados de ensino. A subvenção pública a vagas em 

estabelecimentos privados refere-se a convênios de distintos formatos, voltados ao atendimento 
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das demandas de oferta de vagas na Educação Infantil em que há repasses de recursos públicos 

para instituição de ensino privadas. Por sua vez, a assessoria privada para a gestão educacional 

é entendida pelas pesquisadoras como:   

 

[...] modalidade pela qual a administração pública firma convênios ou contratos com 

instituições privadas, tendo por objetivo: a elaboração de orientações gerais para o 

funcionamento da rede escolar (Plano Municipal de Educação; estatuto do magistério; 

alternativas de planejamento e avaliação das escolas, entre outras); a formação de 

gestores das escolas e de técnicos da administração municipal; a definição de 

estratégias e diretrizes educacionais. (ADRIÃO et al, 2012, p. 537).   

 

A aquisição dos Sistemas Privados de Ensino, conforme denominados pelas autoras, 

refere-se a produtos e serviços oferecidos, tais como: apostilas de estudo, distribuídas aos 

discentes e docentes; assessoria de capacitação dos docentes para a utilização desses materiais; 

e formação continuada. Ao identificarem os tipos e modalidades de parcerias público privadas 

firmadas entre prefeituras municipais e instituições privadas, Adrião et al (2012) constataram 

que a modalidade que mais teve adesão por parte dos municípios foi a da aquisição dos Sistemas 

Apostilados de Ensino: enquanto a modalidade assessoria na gestão teve adesão de 33 

municípios, 161 municípios paulistas declararam manter, ou já ter aderido, os Sistemas de 

Apostilados de Ensino. De acordo com as autoras, a maioria desses municípios são de pequeno 

porte que, a partir da década de 1990, assumiram a responsabilidade pela oferta da Educação 

Infantil e Ensino Fundamental. Destacam que foi a partir do ano de 2005 que houve um grande 

aumento na adesão aos Sistemas Apostilados de Ensino.  

Após a análise dos trabalhos disponibilizados no banco de dados - atualizado entre os 

anos de 2010 e 2012 -, Adrião et al (2012) conseguiram constatar um aumento nas parcerias 

público-privadas, visto que somente 121 municípios no estado de São Paulo ainda não havia 

firmado nenhuma das modalidades de parcerias anteriormente citadas. Todavia, 55 desses 

municípios não ofertavam o Ensino Fundamental. Verificaram, ainda, que mais de 80% dos 

municípios aderem ou já adeririam aos Sistemas Apostilados de Ensino. Vale destacar que um 

mesmo município pode aderir a mais de um tipo de modalidade de parcerias.  

 

O cotidiano educacional mediado pelos Sistemas Apostilados de Ensino   

   

Para alcançar o objetivo que se propõe, isto é, gerar índices elevados nas avaliações da 

Educação Básica, os Sistemas de Apostilados de Ensino oferecem, para além das apostilas, um 

conjunto de produtos, tais como: assessorias que envolvem procedimentos de avaliação sobre 
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o uso adequado dos materiais; capacitação de docentes e acesso a portais com instruções 

detalhadas sobre sua utilização; efetivo acompanhamento das atividades docentes; e 

assessoramento nos processos de avaliação externa e interna (ADRIÃO et al, 2009; 2012). 

Portanto, “[…] na aquisição de um Sistema Apostilado de Ensino, não são compradas 

apenas apostilas, mas sim toda uma metodologia e ideologia de ensino” (BEGO, 2013, p. 78). 

Para Britto (2011), Adrião et al (2012), Bego (2013), entre outros, a crítica mais recorrente 

sobre o uso dos Sistemas Apostilados de Ensino é com relação à interferência na autonomia 

docente, uma vez que os docentes ficam restritos a um “roteiro pedagógico”, transformando-se 

em meros aplicadores do conteúdo. Para Freitas (2012), isto se configura na padronização do 

processo educacional, típico do pensamento empresarial:    

 
[...] os processos empresariais são padronizáveis. Eu posso padronizar. Se eu posso 

padronizar, posso controlar o processo. Porém, o fluxo da aprendizagem e da 

formação na educação não é padronizável. Essa é a diferença fundamental. Eu não 

tenho como padronizar o fluxo. Até posso padronizar os resultados no sentido de 

desejar resultados. Posso desejar uma meta, mas não há como estabelecer essa 

padronização no processo. E é isso que leva ao apostilamento, que é uma tentativa de 

controlar o processo: como o professor varia, ponho um monte de folhinhas nas mãos 

dele e digo: “hoje é a folhinha 1, amanhã é a folhinha 2, depois a folhinha 3...” E assim 

vai. Tenta-se, portanto, padronizar o processo. (FREITAS, 2012, p. 353).    

 

Para Adrião et al (2009), isto decorre da precariedade técnico-pedagógica encontrada 

nas escolas frente às suas responsabilidades para a oferta da Educação Básica, sendo a opção 

pela adoção dos Sistemas Apostilados de Ensino apresentada como alternativa rápida para 

suprir essa demanda. Assim, “[…] transfere-se ao setor privado a gestão do processo 

pedagógico de toda a rede de ensino, aderindo-se a um padrão de qualidade estabelecido no 

âmbito do mercado” (ADRIÃO et al., 2009, p. 811). Por sua vez, Bego (2013) esclarece que a 

homogeneização dos conteúdos e metodologias adotadas tem como princípio facilitar o trabalho 

docente, posto que toda organização didática já está previamente estabelecida. Por conseguinte, 

em termos operacionais, o planejamento pontual das atividades parece facilitar o trabalho, como 

em uma instituição de ensino. Por conseguinte, “[…] flexibiliza a mudança de pessoal 

(professor e aluno), pois todos os envolvidos sabem qual será a próxima lição. O controle da 

instituição sobre o trabalho de professor e de alunos é então feito através do material didático” 

(CARMAGNANI, 1999, p. 50).  

Se a tentativa de padronizar o processo de ensino e aprendizagem é incorreto do ponto 

de vista pedagógico, ela se torna ainda mais crítica se utilizados materiais didáticos deficitários. 

Nesta perspectiva, Adrião et al. (2009) chamam a atenção para a fragilidade conceitual e 

pedagógica dos materiais e serviços comprados pelos municípios, pois não são avaliados 
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pedagogicamente, sendo encontrados no decorrer das apostilas diversos erros conceituais, além 

de ideologias preconceituosas. Ao analisarem a qualidade pedagógica dos Sistemas Apostilados 

de Ensino, Bego e Terrazan (2015) concluíram que as apostilas não contemplam 

satisfatoriamente os critérios de qualidade estabelecidos pelo PNLD, o que pode levar a 

implicações diretas no processo de ensino e aprendizagem, enquanto Carmagnani (1999) 

observa que quando os Sistemas Apostilados de Ensino são utilizados como única fonte de 

conhecimento, transformam-se em “bits de informação”, talvez mais vendáveis, por tentarem 

padronizar a aprendizagem. Esta é uma questão muito relevante, principalmente quando tais 

materiais são utilizados em uma sociedade que privilegia a quantidade em detrimento da 

qualidade. A autora destaca ainda que, do ponto de vista educacional, a utilização dos Sistemas 

Apostilados de Ensino é extremante deficitária. Contudo, seu prestígio cresce em “[…] uma 

sociedade que faz uma leitura equivocada da escola, do conhecimento e dos principais 

envolvidos - professores e alunos” (CARMAGNANI, 1999, p. 51).  

 

1.4 Professor Gestor: Um novo olhar para o fazer educativo do professor 

Para ser um professor gestor, é imprescindível um novo olhar para o fazer educativo. 

Requer uma reflexão acerca da identidade do professor, trazendo para discussão seus 

desdobramentos, a profissão, a profissionalidade e a profissionalização, que acreditamos ser o 

primeiro passo para uma compreensão mais abrangente a respeito desse profissional em seu 

contexto de trabalho. Conforme aponta Lück (2012), 

 
Questões desta ordem demandam a observação e reflexão pelo professor interessado 

em melhorar seu desempenho docente, de modo a promover com maior efetividade a 

aprendizagem de seus alunos e orientar sua formação, em atendimento aos objetivos 

educacionais no contexto de uma sociedade que demanda cada vem mais 

competências. Portanto, diria que o processo de ensino e aprendizagem necessita 

eminentemente de um processo de gestão, que na sala de aula é exercido diretamente 

pelo professor. (LÜCK, 2012, p. 35).  

 

A identidade profissional docente, segundo Garcia et al. (2005), é entendida pelas 

posições de sujeito e pelas representações atribuídas aos/às professores/as, por discursos e 

agentes sociais, no exercício de suas funções em instituições educacionais. Os autores 

identificam as seguintes concepções de identidade profissional docente a partir de modelos de 

profissionalismo: a) o profissionalismo clássico, fundamentado na existência de um 

conhecimento especializado e com rígido controle, conferindo à docência um caráter de 
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atividade não profissional ou semiprofissional; b) o profissionalismo como trabalho flexível, 

em que a atividade docente conduz a práticas associadas a critérios flexíveis segundo cada 

localismo; c) o profissionalismo como trabalho prático, que considera a docência como 

atividade na qual os saberes são práticos, experienciais, decorrentes da ação reflexiva; d) o 

profissionalismo como trabalho extensivo, denominado “novo” profissionalismo, que 

sobrecarrega o trabalho docente com novas atribuições; e) o profissionalismo como trabalho 

complexo, cujo trabalho docente passa a ser encarado como de alto grau de complexidade, o 

que pode significar aumento de atribuições, tarefas e responsabilidades, com maior desgaste.  

Nessa ótica, a identidade profissional docente deve ser entendida como uma construção 

social marcada pela multiplicidade de aspectos fundantes, como classe social, gênero, história 

de vida e formação profissional, pela heterogeneidade e pela instabilidade identitária. O 

elemento unificador que melhor caracteriza esse grupo tão heterogêneo é a dedicação ao ensino 

– a ação de ensinar –, componente da especificidade da profissão (GARCIA et al., 2005). Nesse 

contexto, percebe-se que a identidade docente vem sofrendo transformações decorrentes das 

fragilidades da própria função. Com isto, desdobra-se na precarização do trabalho docente, na 

perda de autonomia, no acúmulo de tarefas e na desvalorização do saber docente (LÜDKE; 

BOING, 2004). Para Mazzotti (2007), o cenário complexo do mundo contemporâneo, marcado 

pelas transformações decorrentes do processo de globalização, também corrobora para a 

proletarização do trabalho do/a professor/a, com reflexos negativos na qualidade do ensino e na 

própria identidade profissional docente.  

O contexto atual em que vivemos, com o mundo cada vez mais globalizado, impregnado 

de rápidos progressos científicos e tecnológicos e de importantes avanços culturais e 

econômicos, torna-se mais e mais complexo e exigente. Somos provocados, desafiados 

diariamente, pois o cenário está em constante transformação. Consequentemente, é 

imprescindível que as escolas criem condições para que professores e alunos possam 

desenvolver capacidades autônomas de ensino e aprendizagem e de lhes proporcionarem 

conhecimentos e experiências que permitam uma compreensão mais reflexiva e mais crítica do 

mundo em que vivem. 

Com isso, compreende-se o olhar atento que a educação tem merecido por parte das 

políticas públicas, justificando-se as sucessivas reformas desencadeadas que buscam reabilitar 

uma escola que tem alienado as suas capacidades de ação a favor de posturas mais reativas. 
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Para essas reformas, é de vital importância que o professor seja visto como agente de mudanças, 

visto que a ele estão atreladas as transformações, que levaram ao surgimento de um movimento 

de profissionalização (TARDIF; FAUCHER, 2010) e que auxiliem o professor em todos os 

estágios de formação, quer sejam iniciais ou de forma contínua. 

Por outro lado, alguns autores (DAY, 2001; ROLDÃO, 2008), em vez de tratarem da 

questão do movimento de profissionalização, preferem abordar o desenvolvimento profissional, 

considerando-o como um processo contínuo de formação e aprendizagem ao longo da carreira 

docente, circunscrevendo a profissionalização à primeira etapa desse processo, isto é, ao 

período de formação inicial que culmina na certificação do aluno/futuro professor e no 

reconhecimento de sua competência para exercer a profissão.  

Por se tratar de um processo que visa ao desenvolvimento de competências 

profissionais, a profissionalização deve, simultaneamente, promover a apropriação de uma dada 

cultura profissional por parte dos formandos e favorecer a construção da sua identidade 

profissional, construção esta que irá se prolongar ao longo de sua vida profissional. É nesse 

sentido que Monteiro (2010, p. 49) advoga que a formação profissional, enquanto dimensão da 

profissionalização, “[…] é um processo tanto de especialização como de socialização […]”, 

visto que não envolve apenas a aprendizagem de conceitos e capacidades, mas também a 

apropriação de valores e atitudes, “[…] através da qual o candidato ao exercício da profissão 

aprende uma postura profissional (ethos)”.  

Tardif e Faucher (2010) observam que a profissionalização corresponde ao processo de 

transformação de uma pessoa em um profissional, habilitando-a a assumir funções profissionais 

complexas e variadas. Devemos, portanto, compreender que o(s) saber(es) do profissional/ 

professor não podem ser restritos ao mero domínio de um conjunto de conhecimentos 

científicos relativos aos conteúdos curriculares ou de um conjunto de conhecimentos científicos 

e metodológicos das Ciências da Educação. A construção desse(s) saber(es) por parte do 

profissional resulta da “[…] mobilização complexa, organizada e coerente de todos esses 

[conhecimentos] em torno de cada situação educativa concreta, no sentido da consecução do 

objetivo definidor da ação profissional – a aprendizagem do aluno” (ROLDÃO, 2005, p. 18). 

Conforme observa Moreira (2010, p. 11), embora seja fundamental que o professor 

tenha uma boa preparação científica, ele não pode “[…] dominar apenas o conteúdo que ensina 

[…]”, já que, para além “[…] de conhecimentos didáticos, de conhecimentos mais amplos sobre 
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o processo educativo e o papel da escola no mundo de hoje […]”, ele precisa, sobretudo, 

compreender “[…] as relações entre o processo educativo, a escola e a cultura”. Para além da 

construção deste(s) saber(es) profissional(is), a profissionalização contribui, também, para que 

o futuro professor desenvolva uma identidade profissional, dado que, como salientamos 

anteriormente, lhe permite apropriar-se da cultura, dos valores e práticas característicos da 

profissão. 

Na confluência dos aspectos referidos – saber e identidade profissionais – situa-se um 

outro conceito, definidor do que é ser professor hoje, e que tem estado na base de muitas das 

reformas que tentam ser implementadas nos sistemas educativos nos últimos anos. Referimo-

nos especificamente ao conceito de profissionalidade docente, aqui entendida como aquilo que 

“[…] é específico na ação docente, isto é, o conjunto de comportamentos, conhecimentos, 

destrezas, atitudes e valores que constituem a especificidade de ser professor” (SACRISTÁN 

GIMENO, 1985, p. 64). A profissionalidade constrói-se de forma progressiva e contínua, 

baseia-se no desenvolvimento de competências e da identidade profissional, inicia-se na 

profissionalização e prolonga-se ao longo de toda a carreira, sendo, por isso, um processo que 

permite aos professores apropriarem-se “[…] das práticas, da cultura e dos valores da profissão” 

(TARDIF; FAUCHER, 2010, p. 35). 

Assim, compreende-se que o desenvolvimento profissional e a profissionalidade 

docente sejam vistos como elementos nucleares - quer em termos de estrutura da própria 

profissão, quer em termos de renovação do pensamento e da ação dos professores -, sendo, por 

isso, frequentemente apontados, tanto nos discursos políticos como na literatura da 

especialidade, como fatores a serem considerados nas mudanças que urgem imprimir no 

sistema, em particular ao nível das práticas que os professores desenvolvem nas escolas. 

Nesse movimento em que está inserido o professor, em meio a todo esse mal-estar e 

reflexos ao nível de sua identidade, as palavras de Lopes (2007) são sintomáticas:  

 
As mudanças sociais ocorridas, nomeadamente as que dizem respeito às 

transformações do exercício da autoridade, suas implicações no estatuto do saber, que 

é o centro da função social dos professores, e de forma incontornável nas expectativas 

e desempenho do papel - que diz respeito às relação com os alunos, com as famílias, 

as comunidades e os colegas -, ao provocarem níveis de conflito e ambiguidade 

elevados, traduzem-se, a maior parte das vezes e nos professores como pessoas, na 

adopção de uma postura defensiva que toma a forma de rotina na acção profissional. 

(LOPES, 2007, p. 178). 
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Garcia, Hypólito e Vieira (2005) compreendem a identidade profissional dos 

professores como 

 
[…] uma construção social marcada por múltiplos fatores que interagem entre si, 

resultando numa série de representações que os docentes fazem de si mesmos e de 

suas funções, estabelecendo, consciente ou inconscientemente, negociações das quais 

certamente fazem parte de suas histórias de vida, suas condições concretas de trabalho, 

o imaginário recorrente acerca dessa profissão […]. A presença de uma identidade 

própria para a docência aponta a responsabilidade do professor para a sua função 

social, emergindo daí a autonomia e o comprometimento com aquilo que faz. Porém, 

é importante salientar que o professor adquire estes quesitos por meio da formação 

escolar, formação inicial, experiências diversas, processos de formação continuada, 

influências sociais, entre outros. De fato, este processo é permanente e está fortemente 

atrelado à cultura e às demandas que se apresentam em qualquer sociedade. Pode-se 

dizer que “ser-professor(a)” é uma construção angariada no decorrer de um longo 

processo, pois é preciso tempo para assimilar a formação, para aprender como agir, 

para tomar decisões e principalmente para se reconhecer como um formador das 

futuras gerações. (GARCIA; HYPÓLITO E VIEIRA, 2005, p. 54-55). 

 

 

1.5 O papel do assessor pedagógico na formação continuada do professor 

 

A estrutura organizativa da formação continuada e o papel do assessor pedagógico 

enquanto formador de formadores na formação continuada do professor passaram por 

transformações que demandaram mudanças (IMBERNÓN, 2009). Por um lado, seria preciso 

que se transformasse em dinamizadores diferentes; por outro, que ajudassem e potencializassem 

a criação de uma estrutura flexível da formação. 

Em vista dessa necessidade de mudanças, tratamos aqui da relevância dos cursos de 

formação oferecidos pelo sistema de ensino na formação continuada de professores, pois esta 

deve considerar o desenvolvimento atitudinal e emocional do professor. Para motivar a 

formação do professor, é necessário gerar uma motivação intrínseca relacionada à tarefa de se 

“fingir de professor ou professora”, o que é muito mais fácil se ele(a) se encontra em um 

ambiente de desmotivação (IMBERNÓN, 2009).  

Durante a nossa trajetória profissional, percebemos que a prática educativa do professor 

muda apenas quando o professor quer modificá-la, e não quando parte da sugestão do(a) 

assessor(a) pedagógico enquanto formador, mesmo que este possa ter um papel muito relevante, 

possa ser um par mais experiente que apoie o professor nesse processo.  
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Fica, então, evidente que a mudança ocorrerá somente quando a formação oferecida aos 

professores passar de um processo de “atualização” para se transformar em um processo de 

reflexão, formação e inovação. Para tanto, é necessário que haja, por parte do assessor 

pedagógico e das políticas de formação disponibilizadas, uma visão diferente do que é a 

formação e o papel do professor a ser desempenhado no processo de ensino e aprendizagem. 

Nesse sentido, Imbernón (2009) destaca: 

Não é o mesmo transmitir-ensinar-normativizar que compartilhar, nem atualizar que 

ajudar-analisar, nem aceitar que refletir. Não é a mesma coisa explicar minha teoria e 

minha prática como formador(a) do que ajudar a descobrir a teoria implícita das 

práticas docentes. A formação move-se sempre entre a dialética de aprender e 

desaprender. (IMBERNÓN, 2009, p. 106). 

  

Nesse cenário em que se encontra o assessor pedagógico, o papel que se pretende 

desempenhar é o de poder ajudar o professor a transformar essa necessária reflexão docente 

(refletir sobre as matérias) para uma reflexão mais voltada ao desenvolvimento do professor 

como docente e como pessoa, de modo a fomentar as relações verdadeiramente democráticas 

na aula e igualitárias e justas no social, potencializando o seu fazer em sala de aula. O(a) 

formador(a) deve auxiliar o(a) professor(a) a meditar sobre situações práticas, pensar o que se 

faz durante sua execução, incluindo-se nesse processo a deliberação acerca do sentido e o valor 

ético das atuações (IMBERNÓN, 2009). 

Se no final do século passado os centros de professores ou as instituições de apoio à 

formação eram a organização de referência, estruturas mais flexíveis e descentralizadas serão 

necessárias para que o professor possa desempenhar seu papel de forma mais eficaz no futuro. 

Essa mudança faz com que o papel do assessor pedagógico neste século estabeleça redes ainda 

mais próximas às instituições para propiciar intercâmbio da formação dentro das escolas. É, 

portanto, necessário mudar o formato de capacitação dos professores, criando planos 

institucionais para abrir passagem de forma mais intensa a projetos de formação mais 

indagativa, de forma que o professor assuma em seu contexto de atuação o protagonismo e seja 

aquele que planeja, executa e avalia a sua própria formação (IMBERNÓN, 2009). 

Diante desse cenário de formação do(a) professor(a), o papel do formador de formadores 

tornou-se mais desafiador, pois exige uma mudança nas modalidades e estratégias formativas 

para além dos cursos e seminários de especialistas acadêmicos. Assim, concordando com 

Imbernón (2009, p. 108), é necessário “[…] ouvir de outros as boas práticas, a elaboração de 

projetos, o aproveitamento de tecnologias da informação e da comunicação, os processos de 
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pesquisa-ação, a elaboração de diários”. Em suma, é imprescindível que sejam utilizados todos 

os recursos disponíveis para que se possa ampliar e potencializar a formação do professor. 

Sob essa perspectiva, é necessário que assessor pedagógico aceite e esteja com essa nova 

maneira de organizar a formação do professor. É possível vislumbrar alternativas na formação 

do professor, criando espaço para que ele tenha voz, desenvolva processos reflexivos e 

indagativos sobre toda a gama de questões e aspectos educativos. Há, portanto, necessidade de 

se estabelecer novos desafios e de se regatar os velhos que ainda funcionam, abrindo novas 

possibilidades, descortinando o processo de formação continuada do professor de forma 

diferente. O(a) formador(a) apoia, considerando que a formação sempre deve ser “[…] 

desequilíbrio, desaprendizagem, mudança de concepção e de práticas educativas, as quais 

permitam resolver situações problemáticas” (DAY, 2005). Caso contrário, a formação 

continuada do professor pode não ocorrer de forma eficaz e, como desdobramento, o professor 

poderá deixar de participar da formação, abafar sua motivação e evitar novas formas que 

possam levá-lo a agir de modo diferente, a sair da zona de conforto do conhecido, do que sempre 

fez e fará.  

O dilema do professor consiste em encontrar um equilíbrio em diversos fatores no 

processo de ensinar, desenvolver o trabalho em sala de aula com toda a classe, com grupos 

pequenos, com atendimento individualizado, abordando questões cognitivas e afetivas, 

considerando: a extensão e profundidade dos conteúdos; as decisões dos alunos; a atenção 

absoluta e a falta de atenção; e os critérios que envolvem a aprendizagem e a gestão do tempo, 

do planejamento, do comportamento, do relacionamento, da aprendizagem e da formação 

continuada. Estas são algumas das questões que abrangem e demandam a observação e s 

reflexão do professor interessado em melhorar seu desempenho docente, de modo a 

proporcionar com maior efetividade e eficácia a aprendizagem de seus alunos e orientar sua 

formação em atendimento aos objetivos educacionais no contexto de uma sociedade que 

demanda, cada vez mais, competências (LÜCK, 2012). Nesse contexto, ser sujeito significa ser 

capaz de refletir sobre sua própria prática pedagógica e seu processo de conhecimento. 

(ABRAMOWICZ, 2001).  

Conclui-se que, por sua natureza e objetivos, o processo de ensino e aprendizagem 

abrange uma diversidade de elementos e fazeres dos mais variados. Para tanto, o foco necessita 

estar na formação e aprendizagem dos alunos, de acordo com as demandas e desafios a serem 

enfrentados para que se tornem pessoas e cidadãos no século XXI, em uma sociedade 
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globalizada e cada vez mais exigente, centrada na construção do conhecimento, na busca da 

formação de modo integral e integrado. Logo, o processo de ensino e aprendizagem, como bem 

define Lück (2012): 

[…] consiste, eminentemente, em um processo de gestão, que na sala de aula é 

exercido diretamente pelo professor. De modo a garantir que haja unidade na 

qualidade de seu trabalho, como condição para que todos alunos tenham iguais 

oportunidades de progresso escolar, conforme princípios democráticos, esse processo 

demanda coordenação, supervisão, monitoramento e avaliação por gestores 

pedagógicos, seja da escola, seja do sistema educacional, atuando como apoio ao 

trabalho do professor e visando o desenvolvimento contínuo de sua competência 

profissional. (LÜCK, 2012, p. 23).  

 

Nessa busca de proporcionar a formação continuada do professor enquanto sistema de 

ensino por meio do trabalho do assessor pedagógico, um dos desafios é desvendar com o 

professor o espaço de sua atuação: a sala de aula como cenário em que ocorre o processo de 

ensino e aprendizagem, envolvendo tempo, espaço, interações, experiências; enfim, todos os 

seus desdobramentos para a busca da excelência. Morais (1986) comenta e questiona sobre essa 

questão:  

A sala de aula, eis uma realidade que contém muitas realidades. Talvez esteja 

enganado aquele que imagina estar claro para os educadores e professores o sentido 

desta coisa com a qual lidam todos os dias: a sala de aula. Esta pode ser pensada em 

termos do que é, bem como em termos do que deve ser. Espaço político portador de 

uma história? Espaço mágico de encontros humanos? Lugar no qual tantos 

escamoteiam com belas palavras os duros conflitos vividos por um tempo? Espaço no 

qual se cumpre um jogo sutil das seduções afetivas ou endoutrinadoras? Ou muitas 

dessas coisas juntas? Enfim: que lugar é esse, a sala de aula? Desde a concepção 

formal que o aponte como “local eleito pela civilização para transmissão do saber”; 

até a concepção anarquista que o vê como “um picadeiro privilegiado pela sociedade” 

– quem sabe fosse bom discutirmos todos esses matizes de sentido? Senão todos, 

muitos que nos fossem possíveis. (MORAIS, 1986, p. 7).  

 

Gestão do Tempo e Planejamento 

Quando pensamos na gestão do tempo e do planejamento, somos imediatamente 

remetidos à gestão da sala de aula mediada pelo professor e seus desdobramentos. A nossa 

cultura nos diz que a aula é um tempo e um espaço do professor, que a utiliza como melhor lhe 

apraz para “passar a matéria” e “cumprir o programa” estabelecido pela disciplina/instituição. 

Sem dúvida, a aula é um tempo e um espaço do professor: enquanto se configura como uma 

atividade docente que é planejada e realizada por eles; enquanto nela as iniciativas são tomadas 

pelo professor e o que nela acontece é de responsabilidade do docente; e enquanto ele responde 

perante a administração superior da instituição pelo uso que os alunos fazem desse tempo e 

espaço (MASETTO, 2010). 
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Pressupõe, então, que uma boa aula deva ser pensada e planejada de forma orientada 

para o envolvimento do aluno em processos mentais, análise, comparação, síntese, dentre outros 

aspectos; o compartilhamento de ideias entre os pares professor-aluno, aluno-aluno; a 

comunicação e a reflexão que surgem com o desenrolar da aula, voltadas para resolução de 

problemas, interpretação de dados e informações, desenvolvimento de conceitos etc. Em suma, 

a aula existe como um espaço e tempo para que o aluno possa aprender (MASETTO, 2010). 

Entretanto, para que essas experiências ocorram de fato, é necessário que sejam 

realizadas de maneira dinâmica e, portanto, mediante variação metodológica, flexível e aberta. 

Para isso, é fundamental que as aulas realmente sejam planejadas, evitando-se, assim, 

improvisações e falta de foco (LÜCK, 2012). Além disso, é imprescindível que, ao se planejar 

o programa de curso e suas respectivas aulas, seja considerado o público alvo em todas as suas 

dimensões, assim como a grande gama de aspectos que envolvam o professor e os alunos no 

processo de ensino e aprendizagem.  

A gestão mobiliza, coordena, orienta e organiza a atividade humana para a realização 

de objetivos. Na gestão do tempo e do planejamento, o professor necessita estar atento no que 

diz respeito à previsão do emprego dos conteúdos, aos métodos e técnicas apropriados para a 

realização do processo de ensino e aprendizagem, levando em conta as necessidades 

educacionais dos alunos, bem como suas motivações, emoções e reações como suas 

circunstâncias fundamentais. 

Para que ocorra uma boa gestão do tempo e do planejamento, entendemos que são 

necessárias estratégias para o envolvimento dos alunos e ativação de seus processos mentais, 

maximização do uso do tempo, previsão de dificuldades e alternativas para superá-las. São 

questões que devem ser consideradas no planejamento para que haja a implementação de ações 

pedagógicas.  

A sala de aula envolvendo tempo e planejamento é um espaço para identificar 

necessidades, expectativas e interesses dos alunos; um ambiente para que o professor e o aluno, 

conjuntamente, possam planejar o curso a ser realizado, traçar objetivos a serem alcançados, 

negociar atividades, definir e realizar um processo de acompanhamento e de feedback do 

processo de aprendizagem. 

O espaço sala de aula, quando bem planejado pelo professor e de maneira estratégia, 

precisa ser pensado de modo a desenvolver atitudes que ajudem os alunos em seu processo de 
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aprendizagem, pois é o espaço e tempo de estudar, ler, perguntar, duvidar, debater, resolver 

problemas, fazer pesquisas e relatórios, ouvir o professor e os colegas, emitir opiniões, 

comparar teorias, entre outros. Por isso, dificilmente o aluno aprenderá apenas ouvindo o 

professor, assistindo a um vídeo, copiando uma apresentação em PowerPoint, ouvindo uma 

leitura de uma lâmina de slides ou sua projeção etc., ainda que sejam muito bem preparados 

pelo professor. 

Sabemos que em sala de aula o processo de ensino e aprendizagem se dá pela interação 

dos aprendizes. Nos cursos de formação continuada oferecidos pelo USE, por meio do trabalho 

de assessoria, sempre destacamos a relevância dessa questão com os professores, alunos, pais 

e equipe diretiva. Nos encontros de formação, reforçamos a aula como um tempo importante 

de trabalho para o professor e o aluno. Para tanto, concordando com Masetto (2010, p. 19), 

“[…] ao professor cabe planejar atividades, estudos, aplicações práticas, estratégicas, técnicas 

avaliativas, interação com os alunos, trabalhos em equipe que promovam um ambiente 

dinâmico e incentivador ao aluno para desenvolver sua aprendizagem”. 

 

Masetto (2010) observa que, para que o aluno participe da aula, interagindo com os 

participantes, o material e as atividades propostas, o professor precisa planejar a aula com 

diversas modulações metodológicas, como por exemplo:  

 exercício para aprender a ler determinados livros; 

 estudo ou exercício individual ou em pequenos grupos; 

 transferência de aprendizagem para situações novas; 

 debater um vídeo ou um filme; 

 realização de exercícios para desenvolver habilidades de resolução de problemas; 

 discussão de situações reais que exigem debate sobre valores nelas incluídos; 

 realização de uma mesa redonda, debatendo os resultados de uma pesquisa realizada por 

um grupo de alunos; 

 palestra de um conferencista depois que o tema já foi inicialmente estudado pelo grupo. 

Dessa forma, as modulações metodológicas promovem a diversidade de atividades que 

podem ser realizadas na sala de aula. Diante disso, cabe ao aluno uma atitude ativa de 

participação, realização das atividades propostas, questionamentos, debates, troca de 

informações, enfim, de ser um aluno atuante durante a aula para realmente aprender 

(MASETTO, 2010). Por outro lado, cabe ao professor apoiar o aluno nesse processo de 
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aprendizagem, planejando e desenvolvendo as aulas a serem ministradas e sua dinâmica, as 

atividades a serem utilizadas, assim como refletindo sobre as aulas ministradas, o espaço que 

deu aos alunos para que houvesse interações e debates, a forma que buscou para motivá-los e 

as oportunidades que ofereceu para que questionassem, expusessem suas dúvidas e trouxessem 

para a sala de aula suas próprias experiências. 

 

Gestão da aprendizagem 

 

Como gestor da aprendizagem, o professor precisa articular em seu trabalho e ajustar o 

foco nos alunos para que, em conjunto com os demais fatores do processo de ensino e 

aprendizagem, alcance a eficácia. Para tanto, faz-se necessário considerar um conjunto de 

fatores de diferentes ordens, como por exemplo: os relacionados aos alunos, ao seu meio 

familiar, à escola, ao seu trabalho, sabendo que, ao promover a articulação, o professor mantém 

o foco de atenção no aluno, em suas necessidades educacionais, motivações e talento, 

mobilizados para a aprendizagem, mediante a participação em experiências dinâmicas (LÜCK, 

2012). Dada a sua complexidade e necessidade de articulação de todos os seus componentes e 

ações, todos esses fatores estão relacionados no que diz respeito à gestão de ensino e 

aprendizagem como processo de gestão pedagógica promovida em vários âmbitos de atuação, 

com foco na qualidade do ensino e na aprendizagem dos alunos.  

A gestão de aprendizagem é exercida nesses diferentes âmbitos de modo diferenciado, 

em acordo com seus diversos níveis de influência, sua abrangência e especificidade; porém, 

sempre com o sentido de compartilhamento de responsabilidade pelo resultado final da 

aprendizagem pelo aluno. 

Cabe destacar o reconhecimento de que é na sala de aula que ocorre a aprendizagem, 

em vista de que o professor tem a responsabilidade direta pelos resultados da aprendizagem de 

seus alunos. Portanto, é vital a sua atuação no sentido de que sejam desenvolvidas competências 

pedagógicas para enfrentar, com mais efetividade e eficácia, os desafios na promoção da 

aprendizagem dos alunos, assim como para garantir a equivalência da qualidade pedagógica 

recebida por todos eles. 

Segundo Lück (2012), a gestão da aprendizagem constitui-se em um processo que se 

qualifica mediante o entendimento da natureza dinâmica da aprendizagem e dos objetivos gerais 
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da educação, que não podem ser perdidos de vista em cada momento e em cada atividade de 

promoção da aprendizagem e de sua avaliação em caráter pedagógico. Ao fazê-lo, o professor 

determina como e quanto o aluno se envolve no processo educativo e por ele se interessa e, em 

consequência, o que o aluno aprende não apenas no momento em que se dá o processo de ensino 

e aprendizagem, mas também na possibilidade de ganhos maiores em relação a futuras 

aprendizagens.  

O professor enquanto gestor da sala de aula é o “filtro” que lê e dá significado a todos 

os elementos envolvidos no processo desenvolvido em sala de aula, ou seja, no processo 

pedagógico, a partir de seu direcionamento, suas ações, escolha de metodologia, materiais, 

comportamento, relacionamento, feedback. Logo, sua competência, motivação, expectativa, 

formação inicial e continuada, valores e atitudes são fatores que determinam o quanto, o como 

e o quê o aluno aprende. Diante disso, poderíamos dizer que é fundamental que esses aspectos 

sejam levados em consideração, pois incidem diretamente na qualidade do processo de ensino 

e aprendizagem.  

Lück (2012) entende que a gestão da aprendizagem é desafiante. Para que ela ocorra, 

deve ser considerado que cada aluno tem suas particularidades, diferenças, contextos, ritmo 

próprio e, muitas vezes, estilo próprio. O professor que compreende essas diferenças exerce 

papel positivo na aprendizagem dos alunos. Logo, atua de forma a redirecionar a energia dos 

alunos para a promoção de sua aprendizagem, o que faz parte do desafio docente e se constitui 

no cardápio diário de sua atuação, de modo a garantir os nutrientes necessários à aprendizagem 

significativa e transformadora de seus alunos.  

Quando falamos em gestão de aprendizagem, buscamos uma relação, e geralmente o 

que nos remete de imediato é o processo de desenvolvimento cognitivo, priorizando o 

enriquecimento de informação e sua utilização. Muitas vezes, nosso olhar para esta questão 

centra-se em quando nosso aluno conseguirá ampliar consideravelmente o mundo de 

informações. No entanto, hoje o conceito de aprendizagem é bem mais abrangente e profundo. 

Nesse sentido, Pozo (2002) observa que  

 

[...] toda situação de aprendizagem [...] pode ser analisada a partir de três componentes 

básicos: os resultados da aprendizagem, também chamados conteúdos, que 

consistiriam no que se aprende, ou o que muda como consequência da aprendizagem; 

os processos da aprendizagem, ou como se produzem essas mudanças; e as condições 

de aprendizagem, ou o tipo de prática que ocorre para pôr em marcha esse processo 

de aprendizagem. (POZO, 2002, p. 67-68). 
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Poderíamos dizer então que o conceito de gestão de aprendizagem é muito mais 

complexo, abrangente e profundo do que apenas a sua identificação com o aspecto cognitivo 

de uma pessoa. Masetto (2010), ao refletir sobre esse conceito, afirma que ele deve ser 

entendido como “[…] um processo de crescimento e desenvolvimento de uma pessoa em sua 

totalidade, abarcando minimamente quatro grandes áreas: a do conhecimento, a do afetivo-

emocional, a de habilidades humanas e profissionais e a de atitude e valores”.  

A gestão de aprendizagem, no que tange ao conhecimento, compreende o 

desenvolvimento intelectual do homem em todas as suas operações mentais, como a capacidade 

de pensar, refletir, comparar, justificar, argumentar, processar informações. Portanto, não deve 

ser reduzida a ouvir algumas informações e assimilá-las para uma posterior reprodução, como 

quando solicitadas em uma prova ou trabalho. Enquanto professor gestor, o professor deverá 

oportunizar a aquisição, elaboração e organização de informações ao conhecimento existente, 

assim como as relações entre o conhecimento que se possui e o novo que se adquire, 

possibilitando ao aluno a reconstrução do próprio conhecimento com significado para si 

mesmo, de modo que ele consiga desenvolver: uma compreensão dos argumentos; argumentos 

para defesa ou questionamento de teorias existentes; pontos de vista sobre o mesmo assunto; 

opinião própria com justificativa; e um saber interdisciplinar voltado para o compromisso social 

e comunitário. 

Na gestão da aprendizagem, no que tange ao desenvolvimento do aspecto afetivo 

emocional, o professor precisará desenvolver no aluno a busca do crescimento contínuo que o 

aluno deverá adquirir de si mesmo, dos diferentes recursos que possui, dos limites existentes, 

das potencialidades a serem otimizadas. Dessa forma, para que o professor tome conhecimento 

do espaço sala de aula e desenvolva a gestão da aprendizagem, ele precisa admitir essa 

dimensão de aprendizagem em suas aulas, abrindo espaço para conhecer seus alunos, interessar-

se por eles, sensibilizar-se para que eles, gradualmente, possam desenvolver segurança pessoal, 

superando as inseguranças próprias dentro de cada nível escolar. Na contramão desse fazer do 

professor, se a atitude do professor em aula não responder aos anseios e dúvidas dos alunos, 

não estará compatível com o desenvolvimento afetivo emocional do aluno. 

Por último, ao pensar na gestão da aprendizagem que envolve o desenvolvimento de 

atitudes e valores, fica evidente que não podemos formar um aluno que seja competente apenas 

em uma área de conhecimento. Há que se pensar em formar um aluno competente e cidadão, 



40 
  

que identifique em sua vida pessoal e social como agir usando, de forma coerente, os 

conhecimentos aprendidos e adquiridos, percebendo-se corresponsável por sua participação e 

colaboração eficiente, visando à sua melhoria de vida. 

Logo, a gestão da aprendizagem está diretamente ligada à responsabilidade social 

(MASETTO, 2010); portanto, como um comportamento ético, pois estamos no terreno das 

atitudes e dos valores, que são o centro do processo de aprendizagem. Para esse processo de 

gestar a aprendizagem, vale trazer para a sala de aula o olhar e o desenvolvimento para além 

dos conteúdos específicos, assim como destacarmos os quatro pilares da educação - as 

aprendizagens básicas, que possibilitam ao ser humano total desenvolvimento de suas 

faculdades mentais, físicas e espirituais: Aprender a Conhecer, Aprender a Fazer, Aprender a 

Conviver e Aprender a Ser. Tais objetivos mostram inspiração humanista e não são novos, visto 

que o relatório Aprender a ser é de 1972. Um estudo anterior sobre a educação para a UNESCO 

(Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) já levantava as mesmas 

bases indicadas nesses pilares. Os quatro pilares lançam a base para a educação ao longo de 

toda a vida, abrindo o espírito para uma vida melhor. Como observa Suhr (1996, p. 225), 

“Vivermos juntos em harmonia deve ser o fim último da educação no século XXI.”  

Conhecer o mundo e o processo de aquisição do conhecimento, ter oportunidade de 

aprender e testar diversos ofícios, conviver e aprender a administrar conflitos e sucessos e se 

realizar como pessoa são objetivos que a sociedade do terceiro milênio almeja e que a educação 

pode ajudar a concretizar (DELORS, 2003). 

É importante valorizar o desenvolvimento das relações sociais, criar uma interação entre 

o mundo individual do aprendiz e a realidade social, situar-se historicamente no contexto e no 

espaço do movimento de sua sociedade, estar aberto para captar fatos e acontecimentos que 

agitam seu mundo (MASETTO, 2011). Assim, cabe ao aluno aprender a assumir 

responsabilidade pelo seu processo de aprendizagem, o respeito ao outro e às suas opiniões, ter 

honestidade intelectual, criticidade, curiosidade, criatividade e autonomia.  

Sacristán e Pérez Gómez (1992) chamam a atenção para este aspecto a ser desenvolvido 

em nossas aulas:  

É preciso transformar a vida da aula e da escola, de modo que possam vivenciar-se 

práticas sociais e intercâmbios acadêmicos que induzam à solidariedade, à 

colaboração, à experimentação compartilhada, assim como a outro tipo de relações 

como o conhecimento e a cultura que estimulem a busca, o contraste, a iniciativa e a 

criação. (SACRISTÁN; PÉREZ GÓMEZ, 1992, p. 32).  

  

https://www.desenvolvertalentos.com/glossario/cura/
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Enquanto o aluno não perceber e sentir a necessidade de aprender o que se propõe a ele, 

a carência daquela disciplina para sua vida profissional, dificilmente lançar-se-á em sua busca 

(MASETTO, 2010). Por outro lado, quando o aluno percebe o valor e a importância da proposta 

que se lhe apresenta, a necessidade que tem da aprendizagem, então se sentirá motivado para 

tal empreendimento.  

Outro ponto relacionado à gestão da aprendizagem e que precisa ser considerado neste 

contexto, e administrado pelo professor enquanto gestor da sala de aula, é a aprendizagem 

significativa - conceito estudado pelos psicólogos Carls Rogers e David Ausubel.  

Um dos aspectos centrais do enfoque de Ausubel, Novak e Hanesian (1980, p. 1) sobre 

a construção do conhecimento enfatiza: “Se tivesse que reduzir toda a psicologia educativa a 

um só princípio, enunciaria este: o fator mais importante que influencia a aprendizagem é o que 

o aprendiz já sabe. Averigue isto e ensine em consequência.” Portanto, diferentemente da 

aprendizagem mecânica, que não relaciona novas informações às já existentes, a aprendizagem 

é significativa quando uma nova informação adquire significados para o aluno por meio de uma 

relação com seus conhecimentos prévios.  

Portanto, a aprendizagem significativa, seja pela recepção, seja pela descoberta, opõe-

se à aprendizagem mecânica, repetitiva. Compreende a aquisição de novos significados 

(SACRISTÁN; PÉREZ GÓMEZ, 1996). Por conseguinte, o professor precisa trabalhar com 

processos dinâmicos que permitam aos alunos utilizarem seus conhecimentos prévios, 

descobrirem suas carências e que lhes ofereçam oportunidades de vivenciarem experiências que 

lhes tragam significado.  

A essência da aula significativa está em que as ideias expressas simbolicamente se 

relacionam de maneira não arbitrária, mas substancial com o que o aluno já sabe. O 

material que aprende é potencialmente significativo para ele. (AUSUBEL apud 

SACRISTÁN; PÉREZ GÓMEZ, 1996, p. 46).  

 

Vale ressaltar o comentário de Sacristán e Pérez Gómez (1996) sobre esse conceito de 

aprendizagem significativa de Ausubel 

Os novos significados para Ausubel não são as idéias ou conteúdos objetivos 

apresentados, mas o produto de um intercâmbio e de uma fusão entre a nova ideia ou 

conceito potencialmente significativo com as idéias pertinentes já possuídas pelo 

aluno. Cada indivíduo capta a significação do material novo em função das 

peculiaridades historicamente construídas em sua estrutura cognitiva. (SACRISTÁN; 

PÉREZ GÓMEZ, 1996, p. 47).  
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Para que o professor desenvolva a gestão da aprendizagem em sala de aula, é 

fundamental que ele compreenda que a aprendizagem significativa é aquela que envolve o aluno 

como pessoa, como um todo (ideias, sentimentos, cultura, valores). Nesse sentido, Masetto 

(2010) observa que 

 

O que se propõe para aprender se relaciona com o universo de conhecimento, 

experiências e vivências do aprendiz […]; permite a formulação de perguntas e 

questões que, de algum modo, o interessem e o envolvam ou lhe digam respeito; lhe 

permite entrar em confronto experimental com problemas práticos de natureza social, 

ética, profissional, que lhe são relevantes; permite e ajuda a transferir o aprendizado 

para circunstâncias da vida. (MASETTO, 2010, p. 34). 

 

A gestão da aprendizagem ajuda na superação dessas situações, na construção de um 

ambiente de aprendizagem que esteja voltado para a vida do aluno, de modo que esteja 

direcionado para a vida profissional e pessoal do professor e do aluno, preparando-os para uma 

vivência de formação cidadã. 

 

Gestão de Relacionamento 

 

Segundo Lück (2012), a promoção da aprendizagem em sala de aula é composta por um 

processo pedagógico e de natureza social que envolve a interação entre professor e alunos, e 

destes com seus colegas, nos desdobramentos em sala de aula, que se constitui na natureza da 

aprendizagem, e para a sua sistematização, que se constitui na construção de conhecimento. 

Conforme proposto por Rogers (1987), a educação é um processo que se desdobra em 

relacionamento interpessoal e que envolve interativamente professores e alunos como pessoas, 

realizando-se a partir das características e da qualidade desse relacionamento (ZIMRING, 

2010).  

Lück (2012) sublinha que o relacionamento interpessoal é condição sine qua non que 

atribui à aprendizagem o caráter educacional, induzindo o aluno a tornar pessoal o processo de 

aprender e desenvolver competências humanas. Sem ele, tem-se apenas o caráter instrucional 

informativo que, aliás, nos tempos atuais, também pode ser desempenhado eficazmente por 

meios eletrônicos.  
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Podemos dizer que a gestão de relacionamento e comportamento no processo 

educacional é muito mais do que adquirir informações ou desenvolver capacidades mecânicas 

e funcionais a partir de treinamento. Envolve o fazer sentido da informação mediante processos 

mentais múltiplos, como compará-los, discernindo entre seus diferentes significados 

contextuais, identificando possibilidades de sua aplicação e seus resultados, desenvolvendo 

competências pessoais. Nesta relação professor-aluno que ocorre em sala de aula, ele, o 

professor, torna-se, então, uma figura central no importante papel de mediar, articular, 

mobilizar, liderar, coordenar processos sociais, de modo a canalizar e desenvolver seus talentos 

humanos em processos de aprendizagem, sendo esses os canais pelos quais os alunos aprendem 

a se apropriar do conhecimento, conhecendo o mundo, desenvolvendo a capacidade de resolver 

problemas de forma prática, participativa, levando em conta a ética e a crítica. 

Diante destas questões concernentes ao relacionamento, a sala de aula é palco para 

tratar, pois situações de queixas de indisciplina são crescentes, sendo que, muitas vezes, a 

responsabilidade pelo atendimento acaba sendo transferida para os gestores, coordenadores, 

orientadores escolares e famílias, deixando o professor de examinar o motivo pelo qual tais 

comportamentos ocorrem e qual a sua relação com a dinâmica das aulas, a metodologia e o tipo 

de relacionamento interpessoal que adotam com os alunos. Dessa forma, abrange também a 

previsão de processos e dinâmica de relacionamento interpessoal entre professor-aluno e entre 

aluno-aluno, levando em conta as relações interpessoais que ocorrem na aula e que demandam 

do professor uma contínua atenção e observação às variações e necessidades dos alunos, 

mantendo uma gestão positiva sobre seu envolvimento nas atividades de aprendizagem, 

coordenação e orientação das atividades individuais e em grupo (LÜCK, 2012), tal como ocorre 

em uma orquestra: o maestro, atento a cada alteração de expressão dos músicos, tem a música 

dentro de si para nortear a sua maestria e passá-la para seus músicos a partir de sua orientação.  

Dado que o professor lida diretamente com os alunos, exercendo influência direta no 

processo de aprendizagem e formação do aluno, o modo como atua, seu comportamento, suas 

relações e suas intervenções afetam as atitudes dos alunos em relação ao processo de 

aprendizagem. Portanto, além de pensar a organização da sala de aula, é fundamental que o 

professor também observe a maneira como ele se comporta, se relaciona e se comunica com 

seus alunos, como expressa suas emoções e como elas são percebidas por eles. 

Podemos dizer, portanto, que o professor é a pessoa que está diretamente ligada aos 

alunos e que é responsável por empregar todos os atores envolvidos no ambiente escolar, 
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principalmente em sala de aula, disponíveis para o processo de ensino e aprendizagem. Por isso, 

interage com eles de acordo com a interpretação que faz deles e de si mesmo – o que reflete, 

diretamente, em seu próprio trabalho. A partir da interpretação e reflexão que o professor faz 

do significado da vida, da educação, da escola e, principalmente, do seu papel na escola e na 

educação, esse profissional atribui significado e norteamento ao seu trabalho, ampliando seu 

relacionamento e lapidando seu comportamento na interação professor-aluno-conhecimento, 

ativados por meio das relações, dos processos mentais, lógicos e emocionais, que incidem 

diretamente no resultado (LÜCK, 2012).  

Sabemos que múltiplos aspectos do processo de ensino e aprendizagem requer uma ação 

consciente e continuamente atenta às múltiplas expressões que ocorrem em sala de aula, e não 

é incomum que os professores tomem decisões, em boa parte, orientados pelo senso comum, 

muitas vezes baseados nas tendências comportamentais do aluno e, por conhecimento 

pedagógico pouco sólido, em busca de soluções rápidas e imediatas apenas em caráter 

comportamental. Com isso, tendem a reagir a desvios de comportamento dos alunos com 

medidas de controle, em vez de buscar interagir com eles por meio de medidas de orientação. 

Nesse contexto, as decisões tomadas pelos professores ao realizar a gestão da sala de 

aula no que se refere ao comportamento, em geral são ações limitadas, deixando de atender às 

necessidades educacionais dos alunos - nesse caso, tanto pessoais como socais. Muitas vezes, 

as decisões docentes assumem um “caráter remedial”. Os professores que superam essa visão 

limitada, do ponto de vista educacional, adotam uma perspectiva educacional em que exerce 

liderança de um processo de estimulação e encorajamento dos alunos como sujeitos ativos no 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, realizado de modo aberto e flexível, 

apesar de estruturado e organizado (LÜCK, 2012). Portanto, tal processo demanda, 

necessariamente, construir em sala de aula um espaço de mediação, negociação, e adotar uma 

perspectiva de contínua tomada de decisão a respeito do melhor encaminhamento, a partir de 

cada nova situação emergente.  

O professor que busca adotar uma perspectiva analítica de estudo e reflexão sobre o 

significado desses aspectos pode, ao mesmo tempo, desenvolver a competência docente e a 

capacidade de tomada de decisões, de modo a desenvolver o potencial de melhor desempenho 

presente, assim como melhorar o desempenho futuro. Com isso, ele pode contribuir para 

potencializar o valor imediato da aprendizagem e de suas experiências educacionais 

promovidas pela escola, de forma a contribuir de maneira mais significativa para a formação e 
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aprendizagem dos alunos enquanto alcança níveis mais adiantados de desenvolvimento pessoal 

e profissional.  

Os melhores professores são aqueles que assumem o seu trabalho docente orientado por 

uma perspectiva proativa em relação ao seu papel e à possiblidade de orientar os alunos, 

assumindo o compromisso de mobilizar a sua energia e a sua atenção no processo de 

aprendizagem. Essa perspectiva faz com que o professor perceba o aluno como um ser humano 

com experiências de vida peculiares e dotado de potencial para o próprio desenvolvimento, 

ativamente envolvido no processo de ensino e aprendizagem.  

Na gestão do comportamento e do relacionamento, o professor, em sua relação com os 

alunos, atua como um agente, sendo responsável por desbloquear possíveis empecilhos e 

entraves ao desenvolvimento e aprendizagem pela participação ativa e envolvimento de todos 

os alunos nas atividades pedagógicas propostas, com vistas à ativação de seus processos 

mentais. Neste contexto da gestão, vale dizer que o professor acaba por considerar o espaço da 

sala de aula como um ambiente de interação em que entram em jogo alguns elementos 

mobilizadores ou desmobilizadores, tais como: medo, ansiedade, costumes, tendências de 

alunos e professores, entre outros que demandam o relacionamento. Deve-se, assim, estar 

consciente desses aspectos e de suas influências no comportamento dos alunos e no professor, 

de modo que promova um ambiente de relacionamento propício para a aprendizagem em sala 

de aula. 

As atitudes e habilidades do professor dizem muito sobre a sua atuação dentro e fora da 

sala de aula. Se elas demostram que ele é organizado, pontual, aproveita plenamente o tempo 

da aula com atividades de aprendizagem, assume suas responsabilidades naquilo que faz, 

demonstra domínio técnico de sua área de conhecimento, possui cultura geral e constante, 

mostra-se seguro na gestão da sala de aula e desenvolve um olhar empático com a turma, 

podemos dizer que a turma, consequentemente, retribuirá da mesma forma, ou seja, os alunos 

mostrar-se-ão mais envolvidos, interessados e dedicados à aprendizagem. É a partir dessa 

relação de troca que encontramos terreno fértil para a colaboração de todos em uma construção 

mais assertiva de normas de convivência educacional em todos os espaços da escola. 

Na ausência do domínio da gestão da/na sala de aula quanto a questões de 

relacionamentos e comportamentos, o professor deixa de construir essa competência e serviço, 

passando a não exercer uma influência positiva, como também impactando negativamente no 

desempenho do aluno. Com isso, transfere para o aluno a responsabilidade total pelos 
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desdobramentos e problemática da disciplina. Como adverte LÜCK (2012, p. 34), a “[…] 

disciplina é uma condição necessária para o desenvolvimento da pessoa como ser humano e 

social. Segundo o pensador e filósofo Voltaire, não há liberdade sem autodisciplina”, o que 

torna a vítima em culpado da própria condição. Dessa forma, os hábitos inadequados adquiridos 

no próprio contexto escolar, em decorrência da falta de habilidades de professores gerenciarem 

problemas/conflitos que surjam no ambiente da sala de aula, podem levar os alunos a 

apresentarem um conjunto de comportamentos e atitudes que interferem negativamente tanto 

em sua própria aprendizagem quanto na de seus colegas.  

A sala de aula é um tempo e espaço do professor e do aluno, do aprendiz que se 

desenvolve na interação com o outro. Em uma sala de aula, os atores, professor e alunos, 

aprendem mediante o processo de interação entre eles (MASETTO, 2010). 

Na gestão do relacionamento e do comportamento, o professor precisa articular um 

conjunto de habilidades que são fundamentais na aprendizagem, tais como: aprender a se 

expressar e a se comunicar com o outro; desenvolver trabalhos em equipe; realizar pesquisas; 

elaborar trabalhos em grupo ou individuais; participar de grupos interdisciplinares; e tratar 

temas abordados com situações simuladas ou reais dentro e fora da sala de aula, sendo esta 

entendida como um tempo e espaço para essas habilidades e aprendizagens teóricas e/ou 

práticas.  

Poderíamos dizer que, sem dúvida, as funções e os papéis de professor e aluno são 

diferentes em uma aula. O que possibilita uma interação de ambos nesse processo que envolve 

ensino e aprendizagem é essa relação com o outro, seja uma pessoa, um par, um grupo ou todos 

os participantes conjuntamente, em um ambiente em que sejam consideradas as estruturas 

físicas, geográficas, históricas, sociais, antropológicas, culturais, organizacionais. Isto porque, 

sempre que aprendemos, esse processo ocorre em uma interação com o outro. Concluímos, 

então, que a aula é o espaço e tempo do aprendiz – professor e aluno (MASETTO, 2010). 

Concluindo, a análise de questões relacionadas a esses aspectos, que fazem parte 

estruturante da qualidade do processo de ensino e aprendizagem e sustentam o nível de sua 

qualidade constitui-se, portanto, em condição necessária para que o professor tenha uma 

percepção mais abrangente e dinâmica desse processo como uma atividade articuladora de 

múltiplas dimensões que não as diretamente ligadas ao conteúdo da aprendizagem, mas que 

ocorrem na esfera da dimensão humana (LÜCK, 2012).  
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Gestão da Formação Continuada 

O sistema de ensino atual brasileiro resulta de grandes transformações consideradas 

fundamentais no processo de reforma do Estado, como consequência das alterações 

concretizadas em 1988, pela promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil; 

e em 1996, por meio da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 

9.394/96) e da aprovação do Plano Nacional da Educação. Elas foram aprovadas com o objetivo 

de garantir as diretrizes e bases para a educação nacional, estabelecendo normas e 

procedimentos para a organização da gestão educacional e dos diferentes níveis e modalidades 

da educação. Buscam, também, fortalecer programas e ações a serem implantados, propiciando 

o acesso, a permanência do aluno na escola com sucesso e, principalmente, uma gestão 

democrática. É com essa ótica que a União, por meio do Ministério da Educação, em parceria 

com os governos estaduais e municipais, busca garantir a educação como um direito social do 

cidadão. A educação, segundo a Constituição Federal do Brasil de 1988, constitui um direito 

social, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 

e sua qualificação para o trabalho. Estabelece, ainda, como direitos e deveres: delimitar 

competências e atribuições; regular o financiamento; e definir princípios como pluralismo, 

liberdade e gestão democrática. (BRASIL, 1988).  

Ao refletirmos sobre a formação continuada e a percepção dos professores no processo 

educacional, podemos observar que, nas últimas décadas, a política educacional brasileira tem 

proporcionado e incentivado a formação continuada dos professores, por meio de várias 

plataformas on-line e de forma presencial, com o propósito de assegurar ao professor a inovação 

de sua prática, aperfeiçoando seu conhecimento frente aos novos desafios que a escola apresenta 

em termos culturais, políticos, econômicos e tecnológicos, bem como na busca pela cidadania.  

A formação continuada ingressou no Brasil e tomou forma a partir da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação (LDB), nº 9394/96, que tem como objetivo valorizar os profissionais da 

educação, assim como uma política para o magistério de melhor qualidade. A LDB, em seu 

artigo 64, assegura a formação continuada a todos os profissionais que prestem serviço a 

qualquer rede de ensino, porque ela possibilita o crescimento profissional dos professores que 

articulam suas ações em projetos de ensino em diferentes instituições para melhorar a educação 

no país. (BRASIL, 1996). 

Destaca, como objetivo principal da formação continuada, adaptar e contextualizar a 

formação dos professores aos novos tempos e às novas demandas educacionais, dado que não 
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se pode mais aceitar profissionais da educação com formação estável. Visa ao crescimento 

profissional dos professores e seu domínio sobre a cultura letrada, dentro de uma visão crítica 

e humanitária que leve ao desenvolvimento das múltiplas competências profissionais. 

Conforme Perrenoud (1997, p. 180), “A formação de professores é, portanto, necessariamente 

uma formação global da pessoa.” Dessa forma, é necessário ampliar a noção de competências 

para nela incluir todos os “saber-ser” e traços de personalidade requeridos pelo exercício da 

profissão docente.  

Para que se alcance essa meta, ou seja, adaptar e contextualizar a formação dos 

professores aos novos tempos e demandas educacionais, assim como minimizar os problemas 

de desigualdade social no país, o Ministério da Educação, Estados e Municípios desenvolvem 

ações no sentido de implementar políticas que possam contribuir para a melhoria dos processos 

de gestão da Educação Básica, tais como: adequação das escolas aos padrões mínimos exigidos; 

participação contínua da comunidade nas atividades escolares; conselho escolar democrático, 

participativo e atuante; planejamento participativo na elaboração dos projetos; aplicação dos 

recursos financeiros, respeitando as prioridades; e implantação de políticas de formação, 

valorização e profissionalização docente. Um exemplo dessas políticas é o Plano de Ações 

Articuladas, que contribui para o fortalecimento das políticas educacionais e o desenvolvimento 

da gestão democrática em suas quatro dimensões: infraestrutura e recursos pedagógicos; 

formação de professores e profissionais de serviços e apoio escolar; gestão educacional; e 

práticas pedagógicas. Dentre as quatro dimensões apresentadas, o foco deste trabalho está 

voltado para as dimensões II (Formação de professores) e III (Gestão educacional).  

Nesse contexto, o Plano de Desenvolvimento da Educação, apresentado pelo Ministério 

da Educação em abril de 2007, colocou à disposição dos Estados, Municípios e Distrito Federal 

instrumentos de avaliação e de implementação de políticas educacionais com vistas à melhoria 

da qualidade da educação, sobretudo o desenvolvimento social, econômico e da 

profissionalização dos docentes da Educação Básica. Para tanto, esperamos que posições 

políticas possam ser assumidas, com base em sólida fundamentação acadêmica, incorporando 

o conhecimento historicamente acumulado sobre gestão e profissão docente.  

Para que o trabalho realizado pelo professor em sala de aula contribua para uma gestão 

educacional de sucesso e implique em aprendizagem, torna-se indispensável tentar aproximar 

os conceitos e conteúdos aos temas significativos do mundo atual, veiculando-os às questões 

práticas e do contexto do aluno. Nesse sentido, faz-se necessário uma política de fortalecimento 
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à formação continuada para os docentes. Pensando nessa questão, uma das propostas da USE é 

propor uma formação de qualidade para os docentes de suas escolas parceiras que utilizam o 

seu material didático. Com este propósito, desenvolve uma política de formação, denominada 

“O Professor Gestor” - Programa de Capacitação para os Professores da Educação Básica - em 

todos os segmentos, com atendimento para todas as escolas parceiras, a partir de uma proposta 

curricular elaborada com a participação de professores, técnicos administrativos das escolas e 

diretorias regionais de ensino da unidade escolar.  

Quando pensamos em formação continuada do professor, precisamos nos ater que houve 

mudanças no conhecimento teórico e na prática. Poderíamos dizer que a situação atual é similar 

à que ocorria em anos passados, com a questão do ensino e do currículo, embora com vieses 

diversos, visto que as origens e a situação atual são diferentes (IMBERNÓN, 2009). 

Poderíamos argumentar que a preocupação que existe nos dias atuais em formar o 

professor - formação inicial - é muito mais antiga e já vem de séculos, visto que é exercida, de 

uma forma ou de outra, desde a Antiguidade, desde o momento em que alguém decidiu que 

outros educariam seus filhos e alguém teve de se preocupar por fazê-lo. Pauta-se essa inquietude 

por saber como (tanto na formação inicial quanto na permanente), de que modo, com quais 

pressupostos, modelos e modalidades formativas é possível gerar maior inovação. Demanda, 

assim, um processo de conscientização e reflexão em relação a como era, como é e como deverá 

ser o processo de formação continuada do professor para que este consiga considerar o processo 

evolutivo da educação e da formação em sua prática. Como argumenta Imbernón (2009, p. 12), 

“a consciência de que o que pretendemos saber deve ser revisto e atualizado à luz dos tempos 

atuais, trata-se de uma preocupação bem mais recente”. 

 Ao abordamos a formação continuada do professor, ressaltamos que o 

conhecimento que se criou sobre ela nos últimos anos vem ocorrendo em um crescente 

vertiginoso, pois tudo o que nasce, o que se cria, o que se projeta etc. pode se tornar obsoleto e 

ultrapassado já no momento em que surge. Isso impõe uma reconceitualização constante, isto 

é, uma reflexão de zonas intermediárias da prática, como a singularidade, a incerteza e o conflito 

de valores (SCHÖN, 1992), bem como uma indagação constante no que concerne à formação 

do professor. Por conseguinte, conforme afirma Imbernón (2010), a formação continuada deve 

preparar os professores para os tempos atuais, auxiliando-os no constante processo de sua 

prática educativa e social para que, bem instrumentalizados, possam adequá-la às necessidades 

presentes e futuras demandadas nessa prática.  
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Além do tema ‘formação continuada do professor’, a gestão democrática, a gestão da 

escola e sua autonomia ganharam destaque, desde a década de 1980, nos debates envolvendo a 

escola pública. O processo de reconstrução democrática não foi o único nem o primeiro 

momento em que o tema da gestão da escola foi ponto relevante nos debates político-

educacionais. Em décadas anteriores, quando a escola pública era constituída, em quase todos 

os estados e municípios, por estruturas administrativas centralizadas e burocratizadas, ganhou 

força a reivindicação dos educadores pela autonomia escolar vinculada à necessidade de 

experimentar novas alternativas pedagógicas, curriculares e didáticas, objetivando diminuir os 

altos índices de evasão escolar e reprovação dos alunos (WARDE, 1992).  

No cenário de formação continuada realizada pelo USE, tem como objetivo dinamizar, 

contextualizar, criar novas situações do dia a dia da sala de aula, levando o professor a gerir 

todas as frentes que envolvem o processo de ensino e aprendizagem e, sobretudo, promovendo 

uma gestão reflexiva, participativa e homogênea entre professores, gestores e alunos.  

Vygotsky (1989) salienta que o indivíduo se desenvolve no aspecto cultural e social por 

meio da interação social, considerando como uma boa aprendizagem aquela que se antecipa ao 

desenvolvimento humano, de modo que esteja intimamente relacionada ao contexto 

sociocultural no qual a pessoa está inserida. Portanto, entende-se que cabe à gestão escolar a 

articulação e execução das políticas educacionais e a proposta pedagógica da escola, 

construindo com a comunidade escolar as ações de formação continuada na escola que atendam 

às necessidades dos alunos e da escola, de forma que se possa contribuir para o enriquecimento 

da prática docente em sala de aula e para a promoção dos alunos, tanto na aprendizagem quanto 

no âmbito afetivo, social e cultural. 

 A formação dos profissionais da educação deve ser entendida na perspectiva social e 

alçada ao nível da política pública. Precisa ser tratada como direito e superar o estágio das 

iniciativas individuais para aperfeiçoamento próprio. Ao analisarmos a questão da formação 

inicial e continuada, faz-se necessário considerarmos o papel que é destinado ao professor, pois 

reformular conceitos trazidos pelos tradicionais e tecnicistas da educação não é uma tarefa fácil.  

Diante de tantas dificuldades e deficiências vivenciadas na educação em nossas escolas, 

o professor é responsabilizado pelo fracasso do aluno. De fato, ele é a mola mestra da educação 

e responsável direto pela formação do aluno, sendo sobre ele que recai a culpa pelo fracasso 

escolar, sendo ignorado as divergências sociais e econômicas do país. De acordo com Lück 

(2004), a capacitação profissional constitui-se em um processo sistemático e organizado de 
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promoção do desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para o 

correto exercício das atividades profissionais. É uma promoção de forma associada, em busca 

de um saber teórico ao prático, em um determinado domínio. Essa capacitação precisa ser 

exercida fundamentalmente, de modo a desenvolver o senso de responsabilidade para a 

transformação e melhoria das práticas profissionais.  

Segundo Lück (2004), a política afirmativa da educação é aquela que reconhece a 

verdadeira importância das ações de formação continuada para o aprimoramento e a valorização 

dos profissionais em educação que atuam na escola, criando espaço adequado e possibilidades 

que favoreçam e propiciem o desenvolvimento dessas ações. São estratégias que irão valorizar 

a gestão educacional como forma de fortalecimento institucional e de melhoria dos resultados 

na aprendizagem dos alunos. A formação continuada dos professores refere-se às práticas 

profissionais do dia a dia em sala de aula, o que nos leva a observar que os professores capazes 

de explicitar e de analisar sua prática docente tirarão melhor proveito dessas modalidades de 

formação (PERRENOUD, 2000). Neste sentido, a proposta dos cursos de formação oferecidos 

pelo USE é um aprofundamento teórico e prático, vinculado a uma concepção de formação 

continuada em serviço, que busca desenvolver um pensamento autônomo, em uma perspectiva 

crítico-reflexiva quanto à concepção de aprendizagem, conteúdos e metodologia trabalhada.  

Estudos de Zabala (1998; 1999; 2002), D’Ambrósio (2005) e Lopes (2005) constatam a 

insuficiente apropriação de conhecimentos nas diversas análises do desempenho docente e 

discente nas escolas. Evidencia-se que é preciso trabalhar de forma efetiva com os professores 

todos os conteúdos om os quais eles não tiveram acesso em sua formação inicial. Isto demonstra 

que a educação continuada apresenta uma abordagem bem ampla, ao realizar a incorporação 

das noções básicas anteriormente utilizadas. Ao abordar a questão da formação inicial 

deficitária, Zabala (2002) salienta que esses docentes receberam formação por referenciais 

culturais ou epistemológicos mediados por estruturas muitas vezes fragmentadas por múltiplas 

disciplinas, pelas quais se aprende a ver, ler e interpretar o mundo como ele é, de um modo 

também fragmentado, resultante dessa disposição compartimentada que se faz do saber em 

matérias como a forma única de apresentar e organizar o currículo escolar, alerta.  

Para solucionar tal problema, Pimenta (2002) defende que a formação em exercício 

docente deve valorizar os professores e as escolas como capazes de pensar, de articular os 

saberes científicos, pedagógicos e da experiência na construção e na proposição das 

transformações necessárias às práticas escolares e às formas de organização dos espaços de 
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ensinar e de aprender. Concordando com Zabala (2002), entendemos que este é o compromisso 

do USE com os professores: oferecer uma formação totalmente voltada para as práticas em sala 

de aula, proporcionando melhor aprendizagem aos alunos. Nesse sentido, trata-se de formar 

para a inovação pessoas capazes de evoluir, de se adaptar a um mundo em rápida mutação e de 

dominar a mudança. Por conseguinte, é imperioso que o docente saiba como fazer, pensar e 

refletir continuamente, sendo um profissional que “[…] tenha um nível elevado de 

escolarização e uma atitude de formação permanente, cujas habilidades de aprender a aprender 

e de trabalhar em equipe atuem como fio condutor”. (ZABALA, 2002, p. 57).  

O USE entende que o professor é o profissional que mais precisa se manter atualizado. 

Transformar essa necessidade em direito é fundamental para o alcance da própria valorização 

profissional e desempenho em patamares de competência exigidos pela sua função social. Por 

outro lado, é importante ressaltar que essa atualização por si só não basta: é preciso a 

transposição de conhecimentos e procedimentos metodológicos que mais se adéquem às 

realidades da sala de aula.  

Tardif (2002) inclui no saber docente características como o estar sempre ligado a uma 

situação de trabalho com os outros - alunos, colegas, pais - e estar ancorado em uma tarefa 

complexa que é o ensino, situado em um espaço próprio de trabalho, enraizado em uma 

instituição e em uma sociedade. Essas particularidades o situam na interface entre o indivíduo 

e o social, e essa interface pode ser entendida por meio da análise de diferentes fios condutores, 

tais como: o saber e o trabalho; a diversidade do saber; a temporalidade do saber; e a 

experiência. Essas categorias assumem maior importância como fundamentos para se pensar a 

formação de professores, se esta se configura em uma proposta de trabalho colaborativo, 

envolvendo formadores das universidades e das escolas.  

Nesse ângulo, como pensar os chamados conhecimentos escolares, cuja origem está na 

elaboração das ciências, das tecnologias, da filosofia e das artes? Como potencializar a reflexão, 

valendo-se de uma base de conhecimentos para o ensino? O conhecimento é enraizado na vida 

social, expressando e estruturando a identidade e as condições sociais dos que dele partilham. 

Por isso, ações sociais ou educacionais que têm por objetivo criar condições de mudanças 

conceituais, atitudes e práticas precisam estar engrenadas com o meio sociocultural no qual 

vivem as pessoas e os profissionais que serão abrangidos por essas ações (GATTI, 2003). 

Estima-se que, durante o processo de formação continuada, o professor possa confrontar os 

conhecimentos, desenvolver novas habilidades, crescer profissionalmente, trabalhar sempre no 
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coletivo, adquirir hábitos para leitura e pesquisa e, sobretudo, aperfeiçoar a prática em sala de 

aula e ter uma visão mais ampla da escola, principalmente sob o aspecto de sua gestão.  

Sendo assim, percebe-se que o professor precisa internalizar os conceitos, práticas, 

métodos, dinâmicas e jogos durante sua formação inicial e contínua, colocando-os em prática 

em sala de aula. Entre os efeitos esperados, destaca-se a capacidade de contribuir efetivamente 

para uma gestão democrática participativa, na qual o professor ministra os conteúdos, troca 

experiências e conhecimentos adquiridos com os alunos, participa do processo de gestão e 

adquire habilidades para, juntos, resolverem situações - problemas do dia a dia -, auxiliando os 

alunos na construção de um raciocínio lógico em cada situação vivenciada, quer seja no 

contexto familiar, na rua, na escola ou no cenário da vida enquanto ser social e cultural no meio 

em que vive.  

Nessa ótica, o USE desenvolve um programa de formação continuada dirigido aos 

professores de suas escolas parceiras, com vistas a apresentar uma metodologia do ensino de 

maneira não fragmentada, mas dinâmica, que esteja em consonância, bem como 

contextualizada, com o universo do professor e do aluno, que possa motivar os professores e os 

alunos a estudarem uma ciência do presente voltada para o século 21.  

É dever do Estado a garantia do direito à educação de qualidade, estabelecido na 

Constituição Brasileira de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e no Plano 

Nacional de Educação, considerando direito social e com estatuto de direito humano 

consignado na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e no Plano Internacional 

de Direitos Sociais Econômicos e Culturais de 1966. Cabe, portanto, verificar como tem sido 

historicamente a postura do Estado brasileiro no cumprimento de seu dever. Para garantir a 

Constituição, a escola tem se tornado uma organização social constituída pela sociedade para 

cultivar e transmitir valores sociais elevados e contribuir para a formação de seus alunos, 

mediante experiências de aprendizagem e ambiente educacional condizentes com os 

fundamentos, princípios e objetivos da educação. Os seus ambientes são considerados 

importantes para o fortalecimento e o desenvolvimento de aprendizagens significativas que 

possibilitem aos alunos conhecerem o mundo e se conhecerem no mundo como condição para 

o desenvolvimento de sua capacidade de atuação cidadã (LÜCK, 2007).  

Diante desse contexto, os alunos são as pessoas para quem a escola existe e para quem 

deve voltar as suas ações, de modo que todos tenham o máximo sucesso nos estudos que 

realizam para sua formação pessoal e social. Para tanto, eles devem ser envolvidos em 
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ambientes e experiências educacionais estimulantes, motivadoras e de elevada qualidade, que 

os levem ao desenvolvimento de seu potencial, ao prazer e hábito de aprender. Este deve ser o 

foco principal da escola.  

Os professores, por sua vez, são os profissionais que influenciam diretamente na 

formação dos alunos a partir de seu desempenho, baseado em conhecimentos, habilidades e 

atitudes e, sobretudo, por seus horizontes pessoais, profissionais e culturais, bem como por sua 

postura diante da vida, dos desafios, da educação e das dificuldades do dia a dia presentes na 

sala de aula.  

A educação é um processo organizado, sistemático e intencional, ao mesmo tempo em 

que é complexo, dinâmico e evolutivo, por demandar não apenas um grande quadro funcional, 

como também a participação da comunidade, dos pais e de organizações diversas para efetivá-

la com a qualidade necessária que a sociedade tecnológica da informação e do conhecimento 

demanda (LÜCK, 2007). O desenvolvimento da competência - habilidades e atitudes - é de vital 

importância para todos aqueles que atuam na educação como condição de aprimoramento de 

sua identidade profissional, baseada na promoção de resultados cada vez mais eficazes e na 

capacidade de responder efetivamente aos contínuos desafios da educação. Por outro lado, vale 

ressaltar que ter conhecimentos ou determinadas capacidades não é o bastante para garantir que 

um profissional seja competente, uma vez que muitos profissionais que os têm nem sempre 

sabem mobilizá-los de modo adequado para que possam aplicá-los no momento oportuno 

(PERRENOUD, 2000).  

Conforme definido na LDB, é de competência dos professores, além de outros aspectos: 

participar efetivamente da elaboração da proposta pedagógica da unidade de ensino em que 

atua; elaborar e cumprir com o seu plano de trabalho; proporcionar momentos de aprendizagem 

para os alunos; estabelecer criteriosamente estratégias de recuperação para os alunos com 

menor rendimento; cumprir e ministrar os dias letivos e 100 horas-aulas estabelecidos; 

participar integralmente; discutir coletivamente os resultados da avaliação nacional; e colaborar 

com as atividades de articulação da escola, com as famílias e a comunidade na qual estão 

inseridos.  

Para garantir o que é proposto na LDB, entretanto, é fundamental que a capacitação em 

serviço, no contexto escolar, constitua-se em um plano sistemático e abrangente que defina os 

objetivos, as estratégias e as atividades organizadas para esse fim, assim como que sejam 

propostas ações de monitoramento e avaliação dos resultados.  
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Apresentamos, neste capítulo, o referencial teórico desta pesquisa. A seguir, exporemos 

um levantamento bibliográfico sobre temas relacionados a este estudo que não fazem parte da 

nossa fundamentação teórica, mas que foi relevante para a nossa pesquisa por permitir que 

tivéssemos uma visão mais abrangente de se o tema abordado neste estudo é pesquisado na área 

e, caso seja, quais são as publicações que o abordam. 

 

1.6 Levantamento bibliográfico sobre temas relacionados a este estudo  

 

Com o intuito de verificar como a temática que envolve nosso objeto de estudo vem 

sendo desenvolvida, fizemos uma revisão dos trabalhos realizados em torno dos sistemas 

apostilados de ensino. De acordo com Triviños (2010, p. 98), citado por Silva, 2013, (p. 25): 

“Este exame dos estudos já executados presta ao pesquisador valiosas informações sobre 

métodos e técnicas empregados, resultados atingidos, dificuldades ultrapassadas ou não 

vencidas [...]”. Esse levantamento bibliográfico teve como intento consultar os trabalhos 

produzidos no período de 2000 a 2017, na área da Educação, mediante a consulta no Banco de 

Dissertações e Teses de oito programas de Pós-graduação de quatro universidades públicas - a 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), a Universidade Estadual Paulista (UNESP), a 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e a Universidade de São Paulo (USP) - e uma 

universidade particular - a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) - do estado 

de São Paulo.  
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Quadro 1 – Trabalhos pesquisados de Programas de Pós-graduação de 

Universidades públicas e particulares no Estado de São Paulo 
Universidade Programa de Pós-Graduação 

 

 

 

 

Universidade Estadual Paulista UNESP 

 Programa de Pós-Graduação em Educação, 

campus de Presidente Prudente 

 Programa de Pós-Graduação em Educação 

Escolar, campus de Araraquara 

 Programa de Pós-graduação em Educação, 

campus Marília 

 Programa de Pós-graduação em Educação, 

campus Rio Claro 

Universidade de São Paulo – USP  Programa de Pós-Graduação em Educação 

Univeridade Federal São Carlos 

UFISCAR 

 Programa de Pós-Graduação em Educação 

Universidade Estadual de Campinas 

UNICAMP 

 Programa de Pós-Graduação em Educação 

Pontíficia Universidade Católica             

PUC-SP 

 Programa de Pós- Graduação em 

Educação: “Currículo” 

Fonte: Banco de Dissertações e Teses, CAPES, 2017. 

 

Inicialmente, a investigação foi feita pela leitura dos títulos dos trabalhos disponíveis 

no banco de dissertações e teses dos programas de pós-graduação. Foram consultados 5486 

títulos, sendo 3325 dissertações e 2161 teses, conforme mostra o quadro abaixo.  

  

Quadro 2 - Número de trabalhos consultados por Programa de Pós-graduação                

(2000-2017) 
 

Programa de Pós-graduação  

Número de Trabalhos Consultados  

Dissertações Teses Total 

Educação “Currículo” – PUC-SP 180 163 343 

UNICAMP 1662 1170 2832 

UFSCAR 264 116 380 

USP 474 374 848 

UNESP – ARARAQUARA 270 185 455 

UNESP – MARÍLIA 213 153 366 
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Programa de Pós-graduação  

Número de Trabalhos Consultados  

Dissertações Teses Total 

UNESP – PRESIDENTE PRUDENTE 161 00 161 

UNESP – RIO CLARO 101 00 101 

TOTAL 3325 2161 5486 

Fonte: Banco de Dissertações e Teses, CAPES, 2017. 

 

Realizamos a busca de palavras e expressões que estivessem relacionadas ao ensino 

apostilado, tais como: “apostilas”, “sistemas apostilados”, “ensino apostilado”, “parcerias 

público-privado”, “redes franqueadas de ensino”, “franquia escolar”, “sistema de ensino 

apostilado”, “municipalização e parcerias público-privado”, “materiais didáticos apostilados” 

etc.  Dessa forma, pudemos chegar ao total de nove trabalhos envolvendo a temática do “ensino 

apostilado”. Essa quantidade representa 0,16% dos 5486 títulos consultados.  Em relação ao 

ano de produção desses trabalhos nos programas de pós-graduação, podemos constatar que a 

temática do “ensino apostilado” é relativamente nova, sendo que as primeiras dissertações 

foram publicadas em 2008 no âmbito dos Programas de Pós-graduação do Estado de São de 

Paulo.             

Quadro 3 - Número de trabalhos produzidos sobre o “ensino apostilado” (2000-2017)                          
Ano Número de trabalhos 

2000 0 

2001 0 

2002 0 

2003 0 

2004 0 

2005 0 

2006 0 

2007 0 

2008 2 
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Ano Número de trabalhos 

2009 3 

2010 3 

2011 0 

2012 0 

2013 1 

2014 1 

2015 2 

2016 0 

TOTAL 12 

Fonte: Banco de Dissertações e Teses, CAPES, 2017. 

 

Ao analisarmos a quantidade de trabalhos realizados por cada Programa de Pós-

Graduação, constatamos que a maioria se concentra no Programa de Pós-Graduação em 

Educação da UNESP de Rio Claro. Esse número é decorrente da execução do Projeto 

“Estratégias Municipais para a Oferta da Educação Básica: Uma análise de Parcerias Público 

Privada no Estado de São Paulo”, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo (FAPESP) e coordenado por quatro professoras: Prof.ª Dr.ª Theresa Adrião, Prof.ª 

Dr.ª Teise Garcia, Prof.ª Dr.ª Raquel Borghi e Prof.ª Dr.ª Lisete Arelaro. De acordo com o 

relatório final apresentado, o estudo teve como objetivos: organizar um banco de dados sobre 

o perfil das parcerias efetuadas entre o conjunto dos municípios paulistas e a esfera privada para 

a oferta da Educação Básica; e desenvolver estudos de caso em municípios intencionalmente 

selecionados, tendo em vista a vigência, durante o período de 1996 a 2006, de parcerias entre o 

poder público local e o setor privado em uma das seguintes modalidades: aquisição de material 

pedagógico na forma de “sistema de ensino”; contratação de instituições privadas para gerir 

e/ou elaborar políticas de gestão da educação municipal; e subvenção pública a instituições 

privadas para a oferta de vagas.  

Vale ressaltar que não encontramos trabalhos diretamente relacionados com a temática 

em questão nos Programas de Pós-Graduação em Educação da UNICAMP e UFSCAR referente 
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ao período consultado. O levantamento também mostrou que o estudo acerca do “ensino 

apostilado” tem sido pouco explorado nos Programas de Pós-graduação. Entretanto, há uma 

crescente tendência de trabalhos envolvendo essa temática, principalmente aquelas que se 

relacionam à municipalização do ensino.  Apresentamos, no Quadro 4, a seguir, informações 

referentes ao conjunto dos dez trabalhos sobre o “Sistemas Apostilados de Ensino” encontrados 

na consulta aos bancos de teses e dissertações dos Programas de Pós-graduação selecionados: 

 

Quadro 4 - Trabalhos sobre os “Sistemas Apostilados de Ensino” 
Programa de Pós-Graduação em Educação “Currículo” – PUC/SP 

Ano Título Autor Orientador Nível 

 

 

2010 

A contratação de uma empresa 

privada pela rede pública 

municipal de Poá – SP (Gestão 

2005-2008): a voz dos professores 

do Ensino Fundamental I 

 

Cláudia 

Barbosa 

Santana 

Mirandola 

 

Branca Jurema 

Ponce 

 

 

Mestrado 

Programa de Pós-Graduação em Educação Escola – UNESP/Araraquara 

Ano Título Autor Orientador Nível 

2008 Reflexões sobre os sistemas 

apostilados de ensino 

Ivanir 

Fernandes de 

Amorim 

Paula Ramos de 

Oliveira 

 

Mestrado 

 

2009 

Ensino apostilado na Escola 

Pública: tendência crescente nos 

municípios da região de São José 

de Rio Preto – SP 

João Ernesto 

Nicoleti 

Ricardo Ribeiro  

Mestrado 

 

 

2014 

A organização do trabalho 

pedagógico na escola e o sistema 

apostilado de ensino: 

Estudo de caso 

Alessandra 

Aparecida 

Cain 

Maria Teresa 

Miceli Kerbauy 

 

Doutorado 

Programa de Pós-Graduação em Educação UNESP/Presidente Prudente 

Ano Título Autor Orientador Nível 

 

2013 

Sistemas apostilados de ensino: as 

percepções dos professores dos 

anos iniciais do ensino 

fundamental de Álvares Machado - 

SP    

Edimar 

Aparecido da 

Silva 

Yoshie Ussami 

Ferrari Leite    

 

Mestrado 

Programa de Pós-Graduação em Educação UNESP/Marília 

Ano Título Autor Orientador Nível 

 

2010 

A educação municipal e a relação 

público X privado: um estudo de 

caso em Fernão – SP 

Fernanda 

Marcela 

Delgado 

Maria Sylvia 

Simões Bueno 

 

Mestrado 
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2010 Mecanismos de quase mercado na 

Educação pública brasileira 

Silvia Cristina 

de Souza 

Maria Sylvia 

Simões Bueno 

 

Doutorado 

Programa de Pós-Graduação em Educação – UNESP/Rio Claro 

Ano Título Autor Orientador Nível 

 

2008 

Compreensão da Atividade 

Pedagógica Configurada em uma 

Rede de Inter-Relações – Franquia 

Escola 

Jeferson 

Antonio do 

Prado 

Marilena Ap. 

Jorge Guedes 

de Camargo 

 

Mestrado 

 

2009  

O atendimento ao Ensino 

Fundamental: Análise de parcerias 

de 2 municípios paulistas e o setor 

privado na aquisição de “sistema 

de ensino” 

Alessandra 

Aparecida 

Cain 

Theresa Maria 

de Freitas 

Adrião 

 

 

Mestrado 

 

2009 

Oferta educacional e parceria com 

o setor privado: um perfil dos 

municípios paulistas com até 

10.000 habitantes 

Lucilene Rossi Theresa Maria 

de Freitas 

Adrião 

 

Mestrado 

Fonte: Banco de Dissertações e Teses, CAPES, 2017. 

 

Após a apresentação desses dados, passamos então a analisar os objetivos delineados, 

as temáticas abordadas e as conclusões assumidas nos trabalhos encontrados que envolvem a 

temática. A reflexão sobre a produção de conhecimento nas dissertações e teses pode nos 

possibilitar um quadro abrangente de como o estudo acerca do ensino apostilado vem sendo 

desenvolvido nos programas de Pós-graduação, permitindo, assim, observarmos os enfoques 

que perpassam esses trabalhos de forma a orientar nossas indagações a respeito da temática. 

Dessa forma, nosso objetivo não é nos aprofundarmos na análise dos trabalhos desenvolvidos, 

mas destacarmos os objetivos delineados, as temáticas abordadas e suas conclusões.  

Dito isto, em relação ao levantamento da UNESP de Rio Claro, encontramos três 

dissertações de Mestrado. A primeira, defendida em 2008 por Jeferson Antonio do Prado, 

orientada pela Prof.ª Dr.ª Marilena Aparecida Jorge Guedes de Camargo, intitulada “A 

compreensão da atividade pedagógica configurada em uma rede de inter-relações: franquia 

escolar”, buscou compreender em que medida as tensões interdependentes no espaço e no 

tempo da sala de aula (a estrutura organizacional, os pressupostos, os valores, as condições e 

metodologia de trabalho, os horários das aulas, as disciplinas, o nome da escola, a rede pela 

qual se vincula, e em especial o material apostilado sistematizado adotado) de uma escola 

particular de Ensino Médio franqueada instrumentalizam o olhar do professor, auxiliando-o na 

compreensão de sua atividade docente. Utilizou como referencial teórico as obras de Norbert 
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Elias quanto aos estudos da categoria de inter-relação entre indivíduo e sociedade, concebidos 

como uma rede de funções interdependentes. A pesquisa concluiu que muito desse processo 

depende da disposição estratégica dos professores em não incorporarem sua condição de 

hospedeiros, de meros reprodutores do conteúdo, mas sim de se assumirem como parte 

responsável no processo de construção do saber e do conhecer científico.  

O segundo trabalho, de Alessandra Aparecida Caim, também orientado pela Prof.ª Dr.ª 

Theresa Adrião, foi defendido em 2009 sob o título “O atendimento ao Ensino Fundamental: 

Análise de parcerias de 2 municípios paulistas e o setor privado na aquisição de sistema de 

ensino”. Teve como objetivo investigar e analisar a implantação e as consequências das 

parcerias público-privadas estabelecidas entre a administração pública municipal e a iniciativa 

privada em dois casos intencionalmente selecionados: os municípios de Ipeúna e Santa 

Gertrudes, que adotaram um sistema de modelo pedagógico único. A pesquisadora privilegiou 

apenas as entrevistas com os gestores municipais e representantes da empresa em questão, 

chegando à conclusão de que houve alterações nas políticas educacionais municipais em 

consequência das parcerias público-privadas firmadas entre as prefeituras municipais e a 

empresa, para aquisição de um sistema de ensino. Em ambos os casos, alterou-se os lócus 

decisórios quanto à seleção e organização dos conteúdos curriculares e formação de 

professores, transferindo-os para o sistema de ensino.  

A terceira e última dissertação, do Programa de Pós-Graduação em Educação do 

Instituto de Biociências da UNESP (campus de Rio de Claro), de autoria de Lucilene Rossi, 

também orientado pela Prof.ª Dr.ª Theresa Adrião, defendida no ano de 2009, é intitulada 

“Oferta educacional e parceria com o setor privado: um perfil dos municípios paulistas com até 

10.000 habitantes”. Teve como objetivo analisar a tendência na adoção de parcerias entre 

prefeituras municipais e empresas privadas para a compra de material apostilado nos municípios 

com até 10.000 habitantes, buscando traçar seu perfil. O trabalho concluiu que a combinação 

dos fatores fragilidade financeira, municipalização do Ensino Fundamental, programa 

partidário e marketing das empresas gerou a grande expansão das parcerias público-privadas de 

sistemas de ensino apostilados nos municípios com até 10.000 habitantes.  

Em nosso levantamento, realizado no Programa de Pós-Graduação em Educação 

Escolar da UNESP (campus de Araraquara), encontramos duas dissertações de Mestrado que 

tratavam de temas do nosso interesse. A primeira dissertação, defendida em 2008 por Ivair 

Fernandes de Amorin e orientada pela Prof.ª Dr.ª Paula Ramos de Oliveira, sob o título 
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“Reflexões críticas sobre os sistemas apostilados de ensino”, teve como objetivo analisar as 

apostilas presentes nos sistemas municipais à luz dos filósofos frankfurtianos signatários da 

Teoria Crítica, valendo-se de categorias como a Indústria Cultural e a Semiformação para a 

elucidação do objeto de estudo que contempla o processo formativo do aluno. O trabalho 

apresenta como conclusão que compreender os mecanismos de disseminação da semiformação 

por meio da compreensão da lógica da Indústria Cultural possibilita uma compreensão da 

inserção das apostilas em escolas municipais, que passa a ser evidenciada por um viés crítico, 

sendo preciso, portanto, que enquanto educadores abracemos a resistência proposta pelos 

frankfurtianos, exercendo o direito da autorreflexão.  

O outro trabalho encontrado na UNESP de Araraquara, intitulado “Ensino apostilado na 

Escola Pública: tendência crescente nos municípios da região de São José do Rio Preto - SP”, 

é de autoria de João Ernesto Nicoleti e foi defendido em 2009 sob a orientação do Prof.º Dr.º 

Ricardo Ribeiro. O objetivo da pesquisa foi investigar como ocorre a contratação de sistemas 

privados de ensino para o fornecimento de apostilas a alunos da rede municipal de Ensino 

Fundamental e de material e treinamento a professores que atuam nas escolas municipais da 

região de São José do Rio Preto. Concluiu que a análise da legislação e dos documentos indicou 

haver legalidade nessa contratação. Todavia, não foi afirmado que tal modelo de ensino tenha 

garantido uma efetiva melhoria das escolas municipais, pois, se por um lado considera-se que 

a escola está mais organizada, principalmente nos aspectos relativos ao conteúdo, por outro, 

sua autonomia pedagógica encontra-se cada vez mais restrita.  

O levantamento no Programa de Pós-Graduação em Educação da UNESP (campus de 

Araraquara) resultou na seleção de uma tese de Doutorado, apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Educação Escolar da Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual 

Paulista – UNESP/Araraquara, intitulado “A organização do trabalho pedagógico na escola e o 

sistema apostilado de ensino: estudo de caso”, na linha de pesquisa: Política e Gestão 

Educacional, orientado pela Profa. Dra. Maria Teresa Miceli Kerbauy. Objetivou buscar 

compreender e analisar as consequências do uso do sistema apostilado de ensino enquanto 

material estruturado para a organização do trabalho pedagógico na escola. O enfoque 

metodológico foi a pesquisa qualitativa, por meio de estudo de caso em um município paulista, 

em duas escolas públicas municipais que atendem exclusivamente os anos iniciais do Ensino 

Fundamental. A investigação concentrou-se no período de 2009 a 2012, tendo em vista a 

vigência da parceria público-privada na adoção de sistema apostilado de ensino e de serviços 

de apoio técnico-pedagógico.  
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Partimos do pressuposto que a Reforma Administrativa do Aparelho do Estado 

Brasileiro, em 1995, interferiu nas políticas educacionais, direcionou a incorporação de 

modelos gerenciais e a inserção da iniciativa privada na educação pública em nome da melhoria 

da qualidade da educação e da garantia da autonomia escolar. O procedimento teórico-

metodológico compreendeu a análise bibliográfica referente à temática da pesquisa, coleta de 

dados, informações e documentos oficiais (pesquisa documental), rotinas escolares com vistas 

à utilização do sistema apostilado de ensino, percepções de profissionais e usuários sobre o uso 

de material apostilado por meio de entrevistas semiestruturadas. Constatamos que o uso do 

sistema apostilado de ensino interfere na organização do trabalho pedagógico e no Projeto 

Político Pedagógico das escolas ao padronizar e homogeneizar o conteúdo curricular e ao 

excluir os professores da autoria de seu próprio trabalho, restringindo sua autonomia 

pedagógica. No entanto, nas escolas, residem possibilidades para o exercício da autonomia 

escolar, pois, ao criarem outras estratégias para a (re)organização da prática docente, os 

profissionais do magistério criaram novas possibilidades de organização do trabalho 

pedagógico nas escolas. Apesar do caráter limitado da autonomia nos contextos escolares, 

parece-nos que essas são alternativas que podem caracterizar a “fidelidade” desses profissionais 

aos seus objetivos e interesses. 

O levantamento no Programa de Pós-Graduação em Educação da UNESP (campus de 

Marília) possibilitou-nos encontrar a dissertação de Fernanda Marcela Delgado, intitulada “A 

educação municipal e a relação público x privado: um estudo de caso em Fernão/SP”, defendida 

no ano de 2010 sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Maria Silvia Simões Bueno. Apresenta uma 

discussão sobre a lógica de quase mercado, inserida na educação brasileira, especificamente no 

município de Fernão, Estado de São Paulo, e questiona a interferência de organizações escolares 

privadas em espaços públicos. Conclui que a concepção de gestão no município de Fernão 

configura uma relação de poder e autoridade nos sistemas educacionais, enfraquecendo os 

preceitos de gestão democrática, autonomia e decisão coletiva.  

No Programa de Pós-Graduação em Educação da UNESP (campus de Marília), também 

encontramos a tese “Mecanismos de quase-mercado na Educação pública brasileira”, de autoria 

de Silvia Cristina de Souza, defendida no ano de 2010 também sob a orientação da Prof.ª Dr.ª 

Maria Silvia Simões Bueno. Teve como objetivo analisar as evidências da presença do quase-

mercado na política educacional brasileira e, em particular, na legislação e nos documentos de 

apresentação e divulgação das políticas educacionais, concepções de gestão, avaliação 

educacional e formação de professores, buscando identificar possíveis convergências de sentido 
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e compromissos com a implantação de mecanismos de quase-mercado. Concluiu que se pode 

considerar que os mecanismos de quase-mercado educacionais estão presentes nos documentos 

que tratam da política educacional brasileira e se revelam pelas formas e usos da gestão 

educacional, avaliação e formação de professores.  

No Programa de Pós-Graduação em Educação da UNESP (campus de Presidente 

Prudente), encontramos a dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Educação 

– Mestrado, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho, sob o título de: “Sistemas Apostilados de Ensino: as percepções dos professores 

dos anos iniciais do ensino fundamental de Álvares Machado – SP”,  Orientado pela Profa. Dra. 

Yoshie Ussami Ferrari Leite. Teve como objetivo analisar as percepções dos professores dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental de Álvares Machado - SP a respeito dos Sistemas 

Apostilados de Ensino (SAE), de origem privada, em sua sala de aula. Desenvolveu sua 

pesquisa a partir do referencial teórico selecionado e envolveu estudos sobre a imbricação entre 

o público e o privado ao longo da história da educação brasileira, a municipalização do ensino 

e a discussão sobre os Sistemas Apostilados de Ensino e sua disseminação nos municípios 

paulistas. Sob uma abordagem qualitativa, a pesquisa constituiu-se como um estudo de caso, e 

a coleta de dados foi feita por meio de questionários aplicados a trinta e seis professores. Os 

dados permitiram identificar, entre outros aspectos: o perfil dos professores participantes; os 

motivos para a adesão a um SAE, da perspectiva desses docentes; os elementos presentes na 

discussão e no planejamento da implantação do SAE; as expectativas e sentimentos referentes 

à implantação, ao planejamento e ao desenvolvimento das aulas com a utilização do SAE; as 

dificuldades e as facilidades percebidas pelos professores com a adoção do SAE. Os resultados 

da pesquisa indicaram que a maioria dos professores envolvidos na pesquisa tem uma percepção 

positiva em relação à utilização do SAE. 

Recomenda-se aos elaboradores das políticas educacionais municipais, aos conselhos 

municipais, às instituições formadoras e universidades públicas, aos gestores escolares e aos 

professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental que fortaleçam os espaços de discussões 

e debates para melhor definir as políticas públicas municipais, refletindo sobre as indesejáveis 

parcerias público-privadas. 

No banco de teses e dissertações do Programa de Pós-Graduação em Educação: 

Currículo da PUC - São Paulo, localizamos a dissertação “A contratação de uma empresa 

privada pela rede pública municipal de Poá – SP (Gestão 2005 2008): A voz dos professores do 
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Ensino Fundamental”, de autoria de Cláudia Barbosa Santana Mirandola, defendida em 2010 

sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Branca Jurema Ponce. Teve como objetivo compreender como 

ocorreu a contratação da empresa e como os professores deram significados à sua prática no 

sentido de acompanhar a proposta curricular da empresa privada. A pesquisa partiu de uma 

análise documental, com base nas leis e decretos que abordam o processo de municipalização 

do Ensino Fundamental no Estado de São Paulo e dos documentos que fizeram parte do 

processo de concorrência pública para a contratação da empresa. Foram realizadas observações 

em reuniões pedagógicas e aplicados questionários a vinte professores do Ensino Fundamental 

I. Como conclusão, indicou que o baixo número de alunos matriculados nas escolas da rede 

privada em relação ao número de alunos matriculados na rede pública municipal, a ausência de 

infraestrutura do município para assumir a responsabilidade do Ensino Fundamental e os 

recursos financeiros disponíveis tornaram a rede pública um alvo de mercado de empresas de 

produtos didáticos.  

O estudo de Mirandola (2010) assemelha-se à nossa pesquisa devido à consideração de 

significados que os professores dos anos iniciais deram ao material apostilado. Entretanto, 

também se diferencia, visto que em nossa pesquisa centramos nas interferências ou não do uso 

desses materiais para a prática docente, além de não nos atermos à análise do processo de 

contratação e ao acompanhamento da proposta curricular, questões estas que foram 

investigadas pela autora.  

Como anteriormente dito, não encontramos em nosso levantamento trabalhos 

diretamente relacionados à temática em questão nos Programas de Pós-Graduação em Educação 

da UNICAMP e UFSCAR. Para ampliar a busca de teses e dissertações, garantindo uma visão 

de âmbito nacional, também consultamos o Banco de Teses do Portal de Periódicos da 

Capes/MEC. Pesquisamos, no campo “Assunto”, palavras e expressões chave mencionadas 

anteriormente no levantamento que conduzimos nos Programas de Pós-Graduação do Estado 

de São Paulo. 

A pesquisa revela um total de 188 trabalhos que compreendem a palavra “apostila”. 

Entretanto, analisando os títulos dos trabalhos encontrados, podemos observar que a maioria 

está relacionada a apostilas específicas de áreas técnicas. Ao delimitarmos a busca a partir de 

uma análise mais apurada dos títulos, houve uma grande redução desse número para quatorze 

trabalhos. Desses, seis foram discutidos no levantamento dos Programas de Pós-Graduação do 

Estado de São Paulo e dois foram desenvolvidos no ano de 1998, não se enquadrando no nosso 
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período de pesquisa, que é referente aos anos de 2000 a 2017. Por conseguinte, temos como 

resultado de busca dez trabalhos que envolveram a temática do ensino apostilado e que foram 

produzidos no período estipulado. Entre eles, cinco são direcionados a disciplinas e temas 

específicos. Finalmente, dentre os trabalhos mencionados, encontramos apenas um relacionado 

à análise do “ensino apostilado”, enquanto uma forma de política educacional, envolvendo, de 

maneira geral, o trabalho docente.  

O referido estudo é uma dissertação vinculada ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade de Uberaba, no ano de 2008, sob o título “Os pacotes didáticos e a 

autonomia do professor”, elaborado por Fernanda Borges de Andrade, sob a orientação da 

Profa. Dra. Célia Maria de Castro Almeida. Teve como objetivo verificar se e como professores 

da Educação Básica exercem sua autonomia docente quando trabalham com “pacotes 

didáticos”, e como sujeitos da pesquisa, professores e diretores de quatro escolas particulares 

da cidade de Uberaba (MG). 

O levantamento realizado possibilitou-nos verificar que, dentre os títulos pesquisados, 

não foi possível encontrar trabalhos que abordassem os sistemas de ensino analisados sob a 

ótica de um assessor do “pacote educacional”; mais especificamente, que fizessem alguma 

referência ao curso de formação oferecido pelo sistema apostilado de ensino do USE, 

desenvolvido e realizado pelos assessores pedagógicos de instituições de ensino, que é um tema 

central do nosso trabalho.  
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CAPÍTULO 2 - O UNIVERSITÁRIO SISTEMA EDUCACIONAL (USE)  

 

2.1 Histórico 

O Universitário nasceu em 1963 e foi criado por um grupo de 10 estudantes de 

engenharia da Poli que fazia parte do corpo docente do Cursinho da Poli, órgão do Grêmio 

Politécnico, que preparava os alunos para o exame vestibular de ingresso à citada escola de 

engenharia. A Primeira Tarefa desse grupo foi encontrar um prédio não muito longe da Poli 

para instalar o Cursinho, pois cursavam a faculdade e, ao mesmo tempo, ministravam aulas. O 

local escolhido, que ocupava o 9º e 10º andares de um velho prédio localizado na Av. Senador 

Queiroz, em frente ao Mercado Municipal, era uma região frequentemente inundada pelas águas 

do Rio Tamanduateí que invadiam o mercado e o térreo do prédio. Além disso, a proximidade 

do mercado tornava a calçada em frente ao prédio quase intransitável pela presença de grande 

quantidade de caixas de frutas e hortaliças. Entretanto, mesmo com todos esses inconvenientes, 

o Cursinho conseguiu cerca de 800 alunos para o Extensivo/63, devido, principalmente, a três 

razões: a) o maior e mais concorrido cursinho de exatas daquela época, o Anglo, não tinha 

espaço suficiente para a demanda de aluno - que aguardava em fila durante a madrugada para 

conseguir matricular-se no curso. Consequentemente, em pouco tempo, já não havia mais 

vagas; b) a equipe que fundou o Cursinho, composta de 10 estudantes, usou a estratégia de 

buscar os alunos em suas casas, por meio de mala direta e, em muitos casos, de visitas aos pais 

daquele público alvo, já que ela tinha acesso à lista dos estudantes que não havia conseguido 

passar no vestibular da Poli no ano anterior; e c) os fundadores do Cursinho eram estudantes da 

Poli e já haviam ministrado aulas no cursinho do Grêmio Politécnico, e ter professores com tal 

experiência era um fator positivo, pois transmitia muita segurança aos alunos.  

Com um início muito bom em termos de número de matrículas e de alunos que adoraram 

o Universitário, segundo levantamento feito pelo próprio Universitário na época, o Cursinho 

passou a ter um componente fundamental na captação de novos alunos: a “informação boca a 

boca”, crescendo, rapidamente, em termos quantitativos e qualitativos. No vestibular de 1968, 

conseguiu alcançar resultados similares ao Anglo. Na época, a Poli publicava a lista de 

aprovados com a classificação. Sua propaganda nos jornais da época era muito boa e 

convincente: “Arrasador – Entre os 25 primeiros colocados na Poli, 19 eram alunos do 

Universitário (1º lugar, 2º lugar, 4º lugar etc.)”, com lista adicional dos seus alunos aprovados 

e suas respectivas classificações. Em meados dos anos 70, com a unificação dos vestibulares, 
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os cursinhos passaram a preparar os seus alunos para Exatas, Humanas e Biológicas. Com isso, 

a oferta de bons cursinhos aumentou, e todos passaram a preparar os seus alunos para todas as 

áreas. Nos anos 80, Universitário, Anglo, Etapa, Objetivo e Equipe passaram a ser os grandes 

cursinhos do mercado nacional que ofereciam cursos pré-vestibulares.   

Entretanto, após esse grande crescimento de mercado para cursinhos pré-vestibulares, o 

Brasil atravessou grande crise econômica, o que gerou uma queda radical no número de 

matrículas nos cursinhos do país. O poder aquisitivo caiu, o desemprego aumentou, e os jovens, 

desmotivados, deixaram de ter como meta fazer uma faculdade de tempo integral. Diante desse 

cenário, o Universitário decidiu investir no Sistema de Ensino, iniciando com o Ensino Médio, 

passando para o Fundamental II e, finalmente, para o Fundamental I e a Educação Infantil.  

Atualmente, quatro dos dez fundadores do Universitário (Scolfaro, Aldo, Idelfonso e 

Sydney) continuam trabalhando ativamente nele, como autores e professores, sempre atentos 

às mudanças necessárias para a área educacional. 

Ao longo de sua existência, o Universitário Sistema Educacional (USE) vem ampliando 

sua área de atuação em todo o território nacional e proporcionado educação a milhares de 

alunos. Com o propósito de contribuir com a melhoria do processo educativo das escolas 

brasileiras, desenvolve materiais didáticos para a Educação Básica, pré-vestibulinho e pré-

vestibular, oferecendo diversos serviços educacionais às suas escolas parceiras, além do 

material didático de ensino aos seus alunos, professores e famílias, bem como serviços de 

assessoria pedagógica. 

Entendemos que a soma de livros didáticos, orientações para os educadores, educandos 

e equipe diretiva, cursos contínuos para contribuir com a formação dos profissionais da área 

educacional, materiais do núcleo comum, materiais suplementares, apoio ao marketing 

educacional, entre tantos outros serviços, faz do USE um sistema comprometido com a 

qualidade de ensino de todos os envolvidos nesse processo, somando esforços com escolas 

parceiras a fim de promover escolas cada vez mais humanas, justas e éticas, bem como 

contribuir para o fazer pedagógico. 

Em sua existência, o USE tem como missão evoluir e aperfeiçoar continuamente os 

processos pedagógicos e de gestão, ampliando horizontes, buscando, de modo prático e 

concreto, ter como ponto principal de sua missão oferecer um serviço de qualidade à Educação. 

Como desdobramento de sua missão, traz valores que fortalecem sua atividade e seus 
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propósitos, atuando com responsabilidade social, de forma ética e transparente, visando ao 

desenvolvimento sustentável, preservando os recursos culturais e ambientais, ampliando os 

saberes das gerações futuras, respeitando a diversidade e a pluralidade cultural e promovendo 

a redução das desigualdades sociais. Dessa forma, busca seu reconhecimento no meio em que 

atua, em ser referência, produzindo materiais educacionais nas diversas mídias, atuando no 

mercado nacional e internacional de modo que contribua com a gestão escolar e da sala de aula.  

Com o propósito de auxiliar o professor em seus fazeres, o USE, com sua filosofia que 

norteia os livros didáticos, busca a superação da visão fragmentada e tecnicista do ensino e de 

uma educação pautada em mera transmissão de conteúdo, tendo em vista a necessidade de um 

modelo educacional que imprima significado à aprendizagem e que vai além da preocupação 

com a aprovação nos vestibulares (entende a aprovação como consequência da formação de 

base), propiciando práticas educativas em favor da construção e do desenvolvimento da 

autonomia de professores e alunos para que sejam preparados para a vida na sociedade atual. 

Destarte, a formação de cidadãos íntegros, autônomos, críticos e ajustados à sua época é o 

principal foco da filosofia presente na elaboração de materiais e serviços do USE. 

Diante do contexto atual, em meio a tantas mudanças e processos de reforma, tem sido 

consignado um papel especial aos professores, que continuam a ser vistos como agentes vitais 

de mudança. Deles depende, em grande parte, tanto as transformações que urgem imprimir na 

escola e no ensino quanto o sucesso educativo dos estudantes e a sua realização como pessoas.  

Para poder atender às demandas do contexto atual, é necessário entender e aceitar o fato 

de que a profissão docente tem sofrido transformações significativas ao longo das últimas 

décadas, sendo hoje exigido, inclusive, uma formação de nível superior para se lecionar no 

Ensino Básico e no Ensino Secundário. Tais transformações conduziram à emergência de um 

movimento de profissionalização (TARDIF; FAUCHER, 2010), que pretendia apoiar a 

formação inicial e continuada de professores. Entretanto, embora a escola proporcione cursos 

de formação para sua equipe de professores, isso não tem ocorrido de modo satisfatório, haja 

vista a demanda de solicitações e atendimentos realizados nas escolas e as temáticas solicitadas 

pela equipe diretiva para a formação da equipe de professores. 

Hoje, o USE atende a mais de 300 escolas parceiras com material didático, orientação e 

formação aos alunos, formação direta ao professores e equipe diretiva (direção e coordenação), 

suporte técnico para equipe de atendimento e apoio ao marketing em todo o estado de São Paulo 
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e nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia, em todos os segmentos da educação, 

além de proporcionar materiais para cursos preparatórios em nível técnico e para diversas 

universidades do estado de São Paulo e de outros estados. Devido ao seu tamanho e abrangência 

e ao seu contínuo processo de crescimento, é cada vez mais importante se ater à formação de 

seus professores, centrais nesse processo.  

A seguir, faremos uma breve apresentação dos diversos segmentos de atuação do USE, 

especificando sua proposta curricular e materiais didáticos adotados. Discorreremos, também, 

sobre outros serviços prestados por esta instituição de ensino. 

 

2.2 Educação Infantil 

 

A proposta curricular dessa coleção tem o propósito de que as escolas infantis ajudem a 

criança a desenvolver uma mente ativa e inquiridora e a capacidade de: questionar e argumentar 

racionalmente; dedicar-se às tarefas de modo que adquira conhecimentos e habilidades 

relevantes para a vida adulta, tais como o uso da linguagem oral e a linguagem matemática de 

forma efetiva, comunicando e interagindo; respeitar os valores morais; e adequar-se às maneiras 

de viver e conviver com o outro, ao ponto de compreender o mundo em que vive e a 

interdependência dos indivíduos, grupos e nações. Dessa forma, potencia e favorece o 

desenvolvimento de todas as capacidades, respeitando a diversidade e as possibilidades dos 

diferentes alunos, levando-os à reflexão sobre as desigualdades sociais e integração à cultura 

do grupo ao qual pertencem, apoiando-os para que dela participem. 

Para auxiliar o desenvolvimento da criança nessa fase de modo lúdico e contextualizado, 

desenvolvemos uma turma de amigos, idealizados cuidadosamente para esse estágio, para 

promover o diálogo entre as crianças, situações de aprendizagem, brincadeiras e aproximação 

da criança com o seu principal objeto de estudo.  

Os materiais didático-pedagógicos foram concebidos com base em: Referencial 

Curricular para a Educação Infantil; contribuições da psicologia do desenvolvimento, na 

perspectiva sócio interacionista de programas curriculares adotados em alguns países da 

Europa; e propostas educativas que se organizam em todos os projetos educacionais. 

A coleção apresenta uma coletânea de materiais didático-pedagógicos, destinada a todos 

os níveis da Educação Infantil. Foi produzida para atender a esse segmento, visando não apenas 

a oferecer à criança atividades didáticas, mas também à orientação aos educadores para que 
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possam promover o desenvolvimento e a aprendizagem mediante práticas educativas adequadas 

às necessidades da criança. 

Os conteúdos estão ordenados e organizados em torno dos eixos curriculares muito 

próximos da criança: conhecimento de si mesmo e do próprio corpo; linguagem oral; 

intercomunicação e linguagem escrita; música e movimento; natureza e sociedade; matemática; 

artes visuais; e língua inglesa. 

Para organizar as atividades e facilitar sua identificação nas páginas dos livros didáticos 

dos alunos, apresentamos ícones que orientam e encaminham as ações da criança. Oferecemos 

dois grupos de ícones de ação para orientação dos alunos e ícones para professores que orientam 

as competências e habilidades a serem desenvolvidas em cada página, com propostas de 

atividades. São dois grupos de ícones, conforme descrito abaixo, com a página da apostila do 

aluno. 

Figura 1 - Ícones no livro do aluno (p. 4) - Maternal 1 e 2 (crianças 2-3 anos) 

 
 

              Material Educação Infantil - USE - 2017 
 

Figura 2 - Ícones no livro do aluno (p. 4) - Nível 1 e 2 (crianças 4-5 anos) 

 
               Material Educação Infantil  USE – 2017 
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A pesquisadora e educadora argentina Délia Lerner (2002) classificou o trabalho em sala de 

aula em três grandes blocos, conhecidos como modalidades organizativas, utilizadas como um 

jogo de encaixar peças. Planejar o uso dos três blocos ao longo do ano exige visão global do 

processo e capacidade de projetar cenários e encadear situações, pois são módulos 

complementares que podem ser interligados ou usados separadamente, em montagens que 

devem levar em consideração os objetivos e os conteúdos a serem trabalhados.  

A proposta pedagógica do material da Educação Infantil do USE baseia-se nas 

modalidades organizativas de trabalho.  Lerner (2002) as caracteriza como situações didáticas, 

embora não se refira a todas as situações que aqui serão apresentadas, mas de forma a nortear 

o trabalho do professor em sala de aula.  

  

As Modalidades Organizativas de Trabalho 

 

Lerner (2002) discorre sobre diversas bases de modalidades organizativas do trabalho 

no processo metodológico do segmento da Educação Infantil.  

A primeira refere-se a atividades permanentes, também chamadas de atividades 

habituais, que devem ser realizadas regularmente (todo dia, uma vez por semana ou a cada 15 

dias). Normalmente, não estão ligadas a um projeto e, por isso, têm certa autonomia. Servem 

para familiarizar os alunos com determinados conteúdos e construir hábitos. Por exemplo: a 

leitura diária em voz alta faz com que os estudantes aprendam mais sobre a linguagem e 

desenvolvam comportamentos leitores. Ao planejar esse tipo de tarefa, é essencial saber: o que 

se quer alcançar; que materiais usar; e quanto tempo vai durar. É importante explicar às crianças 

que a atividade em questão será recorrente – ao longo do semestre ou do ano todo.  

A segunda, que visa a auxiliar o trabalho do professor em sala de aula, é a sequência 

didática: um conjunto de propostas com ordem crescente de dificuldade. Cada passo permite 

que o próximo seja realizado. Os objetivos são focar conteúdos mais específicos, com começo, 

meio e fim (por exemplo, a regularidade ortográfica). Em sua organização, é preciso prever esse 

tempo e como distribuir as sequências em meio às atividades permanentes e aos projetos. É 

comum confundir essa modalidade com o que é feito no dia a dia. A questão é: há continuidade? 

Se a resposta for negativa, o educador estará usando uma coleção de atividades sequenciais. 

Finalmente, como último pilar desta modalidade, são indicados os projetos didáticos. 

Suas principais características são a existência de um produto final e objetivos mais 

abrangentes. Um exemplo é o projeto de leitura e escrita produzido pela classe em formato de 
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um livro de receitas (além de aprender a ler e escrever, a criança tem a oportunidade de mostrar 

aos familiares como aproveitar melhor os alimentos). 

 

TABELA 1 – Organização da coleção Educação Infantil (2-5 anos) 
Título Descrição Detalhamento 

 

 

Livro didático do aluno 

 

Maternal 1 e 2                 

(crianças de 2 a 3 anos de 

idade). 

Nível 1 e 2                         

(crianças de 4 a 5 anos de 

idade). 

 

4 livros distribuídos no decorrer 

do ano, sendo 1 por bimestre. 

 

 

Material didático suplementar 

do aluno (opcional) 

Caixa de letras e de números, 

livros de literatura, CD musical, 

livros de educação financeira – 

DSOP, livro de língua inglesa, 

livro de educação para o 

trânsito, literatura para pais 

(“Vamos Conversar”) 

Esses materiais têm como 

objetivo atuar como temas 

transversais, bem como 

potencializar o trabalho dentro 

da sala de aula em momentos de 

reforço, lição de casa, 

orientação e nivelamento da 

turma nas primeiras semanas de 

aula.  

Fonte: Adaptado de “Proposta Pedagógica do Sistema de Ensino Universitário”, 2017. 

 

2.3 Ensino Fundamental – 1º- 9º ano 

 

A concepção e a organização curricular dos livros do Ensino Fundamental – 1º. ao 9º. 

Ano fundamentam-se nos Parâmetros Curriculares Nacionais, na perspectiva 

sociointeracionista, na construção do conhecimento e na Pedagogia Progressista, e propõem a 

superação da fragmentação dos conteúdos, com atividades contextualizadas, temas que 

instigam o interesse dos alunos e o desenvolvimento de projetos educativos que integram as 

áreas e dão sentido real aos conteúdos. 

 

A importância dada aos conteúdos revela um compromisso da instituição escolar em 

garantir o acesso aos saberes elaborados socialmente, pois estes se constituem como 

instrumentos para o desenvolvimento, a socialização, o exercício da cidadania 

democrática e a atuação no sentido de refutar ou reformular as deformações dos 

conhecimentos, as imposições de crenças dogmáticas e a petrificação de valores. Os 

conteúdos escolares que são ensinados devem, portanto, estar em consonância com as 

questões sociais que marcam cada momento histórico. (PCN, 1997, p. 33).  

  

A Metodologia do material do USE tem como premissa para o segmento do Ensino 

Fundamental o desenvolvimento e aplicação da Aula Operatória, estudada e desenvolvida por 

Paulo Ronca e Cleide Terzi. Em “A aula Operatória e a Construção do Conhecimento”, Ronca 

(1995) ressalta que a forma operatória de aulas não é nenhuma novidade, dado que professores 

tão antigos quanto os gregos já praticavam algo semelhante. Entretanto, tal abordagem parece 
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ter ficado de lado na prática pedagógica da maioria dos professores nos últimos 50 anos. A 

metodologia busca, por meio de desafios, desenvolver a valorização da leitura e da escrita, de 

modo contextualizado, criando uma situação problema a partir da inserção da realidade do aluno 

ao desenvolvimento de habilidades.  

A metodologia adotada e adaptada à linguagem do material busca facilitar a 

compreensão do professor e do aluno. Apresenta quatro eixos de fundamental importância no 

processo de desenvolvimento do aluno na construção do conhecimento e na orientação do 

trabalho do professor aos seus alunos, facilitando a condução da aula.  

O primeiro tema apresentado por Ronca (1995) é a Sondagem, que adaptamos e 

denominamos “Aquecendo” no material do USE. Traduz a busca do conhecimento prévio do 

aluno, ou seja, as ideias que ele traz a respeito do conteúdo a ser dado, suas experiências, 

habilidades, representações, hipóteses e noções. Fomenta as trocas de representações entre os 

pares.  

O segundo tema traz o olhar sobre a Problematização, denominada “Pensando Nisso” 

no material do USE. Esta etapa provoca o desequilíbrio, desperta a curiosidade do aluno, 

desafia-o, faz com ele queira saber mais sobre o conteúdo. Ausubel (1982) refere-se a esta fase 

como “conflito cognitivo”. Para atingir este estado, pode-se dispor de técnicas como debates, 

pesquisas, jogos e dinâmicas diversas.  

A terceira modalidade trabalha a Sistematização, denominada “Mãos à Obra” no 

material do USE. É o momento de aplicação da teoria; de legitimação da descoberta; de o 

professor trabalhar com o aluno o seu conhecimento prévio, por meio de resumos, sinopses, 

fórmulas etc. Assim, o professor organiza as ideias do grupo, construindo o conceito novo. 

Finalmente, com a quarta modalidade, é encerrado esse circuito metodológico, 

denominado por Ronca 1995 de “Generalização”, e de “Tomando Atitude” pelo USE.  

É necessário que toda aula tenha uma aplicação no cotidiano, visto que, conforme 

salienta Ronca (1995), ela estimula o aluno a refletir sobre o valor dos bens, da cultura e do 

universo, relacionando-os à melhoria de suas condições de vida. Tal questionamento está 

diretamente ligado à aplicabilidade do conteúdo pelo aluno nas relações do dia a dia, bem como 

aos desafios das atividades propostas. 
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Estrutura do Material do Ensino Fundamental - 1º ao 9º ano 

  

Pensando na concretização dos objetivos que, ao fim do processo desenvolvido, revelarão a 

lapidação do educando em um cidadão criativo, reflexivo e transformador, o USE oferece às 

suas escolas parceiras o material didático aos alunos e professores, conforme indicado na Tabela 

2, abaixo. 

 

TABELA 2 – Organização da coleção Ensino Fundamental 1º.-5º. Ano 
Título Descrição Detalhamento 

 

 

Livro Didático do Aluno 

Os livros didáticos apresentam 

as seguintes áreas do 

conhecimento: Língua 

Portuguesa, Matemática, Artes, 

Ciências, História e Geografia. 

 

 

 

 

 

 

4 livros, distribuídos no 

decorrer do ano, sendo 1 por 

bimestre. 

 

 

Material Didático de Apoio para 

o Aluno 

 

Ao final de cada livro, jogos e 

peças para recortar, colar, 

montar, que complementam as 

propostas de atividades do livro 

didático. 

 

 

 

 

 

Material Didático Suplementar 

do Aluno 

 

Simulados de Língua 

Portuguesa e Matemática; livro 

ABC+; Educação Financeira 

Educação Física; 

Educação Musical; coleção 

“Educação para o Trânsito”; 

Caderno de Atividade de Língua 

Portuguesa e Matemática 

“Vamos Conversar”: livros 

anuais (livros da família). 

Simulados recebem, 

independentemente do contrato 

– distribuição semestral. 

 

Materiais opcionais, com a 

proposta de atender aos temas 

transversais. O recebimento é 

acordado com a escola parceira 

na adesão contratual. 

Fonte: Adaptado de “Proposta Pedagógica do Sistema de Ensino Universitário”, 2017. 

 

Ensino Fundamental - 6º ao 9º ano 

TABELA 3 – Organização da coleção Ensino Fundamental 6º.-9º. Ano 
TÍTULO DESCRIÇÃO DETALHAMENTO 

 

 

Livro Didático do Aluno 

Língua Portuguesa, matemática; 

artes; ciências; histórias, 

geografia; língua inglesa. 

 

 

 

 

4 livros, distribuídos no 

decorrer do ano, sendo 1 por 

bimestre. 

 

 

Material Didático de Apoio para 

o Aluno 

Ao final de cada livro, jogos e 

peças para recortar, colar, 

montar, que complementam as 

propostas de atividades do livro 

didático. 

 

 

 

 

Material Didático Suplementar 

do Aluno 

Simulados bimestrais; 

tabela de regras de acentuação 

gráfica; 

jornal de atualidades – 9º ano; 

tabela de Química; jogo corrida 

cultural – 9º ano. 

 

 

 

Distribuição bimestral. 
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Educação Financeira; Educação 

Física; coleção – “Construindo a 

Cidadania”; Caderno de 

Atividades de Língua 

Portuguesa e Matemática 

“Vamos Conversar”: livros 

anuais (livro da família) 

 Materiais opcionais com a 

proposta de atender aos temas 

transversais. O recebimento é 

acordado com a escola parceira 

na adesão contratual. 

 

 

 

 

 

 

Material do Professor - 1º ao 9º 

ano 

Introdução de cada área de 

conhecimento; planejamento 

dos conteúdos: conceituais, 

procedimentais e atitudinais, 

sugestões de estratégias e 

avaliação; 

orientações metodológicas de 

cada área de conhecimento; 

sugestões para encaminhamento 

das atividades; gabaritos de 

todas as atividades propostas; 

sugestões bibliográficas para o 

professor, que auxilia na tarefa 

de educar. 

Composto pelo livro didático do 

aluno e guia do professor, 

separados por área de 

conhecimento. Guia do 

professor: trata-se de uma 

ferramenta essencial para o 

desenvolvimento docente, 

orientando o professor a como 

tonar as aulas mais dinâmicas, 

criativas e produtivas. 

 

Fonte: Adaptado de “Proposta Pedagógica do Sistema de Ensino Universitário”, 2017. 

 

 

2.4 Ensino Médio  

 

A coleção do Ensino Médio apresenta uma coletânea de materiais didático-pedagógicos 

que visa a atender às exigências decorrentes das transformações da sociedade e das atuais 

tendências da educação, respeitando a legislação vigente, objetivando a formação integral do 

educando. Os conteúdos foram desenvolvidos atendendo ao Artigo 22 da LDB, que explicita 

ser necessário: “Desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores.” Atende, também, às diretrizes do Artigo 36, no que se refere ao currículo do 

Ensino Médio: “Destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado das 

ciências, das letras e das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; 

a Língua Portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercícios 

da cidadania.” A coleção apresenta atividades integradas, associando teoria e prática, tornando 

o ensino mais atraente, valorizando a leitura de todas as áreas do conhecimento e garantindo, 

assim, a formação cultural do aluno.  
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Opções de material didático 

O USE desenvolveu material de modo que a escola parceira possa optar pelo material 

que mais se adeque à sua proposta pedagógica, ao perfil de seus alunos, aos objetivos que 

pretende desenvolver e atingir em sua escola.  

 

TABELA 4 – Organização da coleção Ensino Médio 

TÍTULO DESCRIÇÃO DETALHAMENTO 

 

 

 

 

 
Curso regular 

4 livros, distribuídos no 

decorrer do ano, sendo 1 por 

bimestre. 

Os conteúdos didáticos 

apresentam as seguintes áreas 

do conhecimento: Matemática, 

Física, Química, Biologia, 

Gramática, Literatura, Redação, 

Geografia, História, Língua 

Inglesa. 

 

 

Desenvolvido para ser 

trabalhado em três anos, com 

conteúdos pertinentes a todas as 

áreas do conhecimento, 

elaborados de forma a promover 

uma aprendizagem que conduza 

o aluno a construir e 

desenvolver habilidades 

cognitivas e sociais, superando 

o mero acúmulo de 

informações. O material, ao 

longo de todo o curso, conta 

com o aporte de atividades que 

possibilitam uma interação 

efetiva entre o aluno e os 

recentes exames do Enem e dos 

principais vestibulares. 

 

Livro Didático do Aluno 

(opcional*) 

 

Língua Espanhola (bimestral), 

Filosofia e Sociologia (anual), 

Educação Financeira (anual). 

Materiais opcionais, com a 

proposta de atender aos temas 

transversais. O recebimento é 

acordado com a escola parceira 

na adesão contratual. 

 

Material Didático suplementar 

do aluno 

Livro de Matemática essencial – 

1ª série; tabelas de: regras de 

acentuação gráfica, química e 

verbos em inglês, atualidades do 

Enem,  exercícios de 

vestibulares do ano vigente – 3ª 

série,  livros de resumo de obras 

literárias (Fuvest/ Unicamp) – 3ª 

série, simulados. 

 

 

De acordo com o material, a 

distribuição é bimestral, 

semestral ou anual. 

 

 

Material do Professor 

 

 

Distribuição bimestral 

Composto pelo conteúdo 

didático do aluno e guia do 

professor, separados por área de 

conhecimento. CD de Língua 

Inglesa (anual). 

 

Simulados 

Os simulados são provas 

integradas que seguem o 

formato dos principais exames, 

como Enem e os de 

vestibulares. 

 

A correção dos simulados é 

feita por leitor óptico e os 

resultados são apresentados no 

portal do Universitário. 

A Instituição terá acesso aos 

gráficos de aproveitamento 

geral do aluno, média da sala de 

aula e média das escolas 

conveniadas ao Universitário. 

 Separatas: livro igual ao do 

aluno, separado por disciplina. 

Trata-se de uma ferramenta 

essencial para o 
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Guia do Professor 

 

Esse material é entregue 

bimestralmente ao professor. 

Além do material físico, o 

professor tem acesso ao material 

anual no portal do Universitário. 

Obs.: a Separata é de uso do 

professor e compõe um único 

volume. 

desenvolvimento docente, 

orientando o professor a como 

tornar as aulas mais dinâmicas, 

criativas e produtivas. 

 

 

Controle de Programação 

 

Distribuição do material 

bimestral 

 

Orientação para o professor 

quanto à adequação do conteúdo 

ao número de aulas de sua 

disciplina. 

 

 

 

 

Material de Apoio ao 

Coordenador 

 

Proposta pedagógica; material 

bimestral do aluno; simulado 

bimestral (prova e gabarito 

comentado); orientação de 

estudos via e-mail); 

livro de exercícios de 

vestibulares do ano vigente; 

resumos de obras literárias; 8 

exemplares de atualidades; 

3 exemplares de atualidades 

Enem. 

 

 

Material de apoio para orientar 

o trabalho do coordenador na 

orientação e acompanhamento 

do professor e aluno. 

 

DESTAQUES DA COLEÇÃO 

 

 

Destaques da Coleção 

 

 

 

 

 

O material foi concebido de 

modo que organize o estudo do 

aluno, tal como chamadas que 

facilitem a organização para o 

estudo do aluno. Abaixo, 

apresentamos as “chamadas” e 

um breve resumo de suas 

respectivas funções. 

Para facilitar e orientar nossos 

alunos em seu cotidiano escolar, 

desenvolvemos as “chamadas”. 

Elas guiam os alunos em suas 

atividades, de modo a 

potencializar seus estudos, 

identificados em cada capitulo 

em suas unidades e seções. 

 
Desafio 

 

 

 

 

 

 Pré-Requisito 

 

 

 

 

 

Exercício Resolvido 

 

 

 

 

 

Textos para Debate 

 

 

 

Exercício com maior grau 

de dificuldade. Sempre que 

possível, o desafio tem uma 

abordagem contextualizada. 

 

Nas áreas de Matemática, Física 

e Química, objetiva destacar os 

conteúdos necessários para que 

o aluno possa ancorar os novos 

conteúdos aos construídos 

previamente. 

 

Exercícios resolvidos para que o 

aluno compreenda a 

aplicabilidade dos assuntos 

abordados na teoria. 

 

A seção que tem como 

finalidade instigar o aluno a 

refletir, opinar e argumentar 

com seus colegas acerca do 

tema proposto. 

 



79 
  

 

 

Saiba Mais 

 

 

 

 

Literatura Complementar 

 

 

 

Roteiro de Estudo  

 

 

 

 

 

 

Proposta de Redação  

 

 

 

 

Aquecimento  

 

 

 

Contexto 

 

 

 

 

Autor 

 

 

Grandes Processos 

 

 

Grandes Nomes  

 

 

 

Palavras-chave  

 

 

 

 

Mãos à Obra 

 

Sugestões de leituras, sites e 

filmes relevantes para os 

assuntos abordados. 

 

Textos contendo curiosidades e 

informações que enriquecem os 

conteúdos abordados. 

 

Ao final das unidades de todas 

as disciplinas, é apresentado um 

roteiro de estudos que orienta o 

aluno a retornar aos pontos 

principais da unidade, no 

momento em que for estudar 

sozinho. 

 

Proposta que objetiva o 

aprimoramento da competência 

leitora e escritora, por meio da 

criação de textos. 

 

Seção que objetiva levar o aluno 

a refletir sobre a temática de 

cada capítulo. 

 

Contextualização histórica, 

temática e conceitual do assunto 

trabalhado. 

 

Sinopse da vida e obra dos 

autores diretamente ligados ao 

tema tratado no capítulo. 

 

Conceitos fundamentais para o 

entendimento do tema. 

 

Sinopse da vida e obra dos 

pensadores mencionados no 

capítulo. 

 

Palavras-chave acerca dos 

principais conceitos envolvidos 

no capítulo, objeto de fixação e 

pesquisa temática rápida. 

 

Questionamentos que visam a 

experimentar os conceitos 

apresentados em aula e torná-la 

mais interativa, com 

sedimentação prática. É uma 

oportunidade para assentar os 

conceitos estudados, bem como 

aprofundá-los. 

   
Fonte: Adaptado de “Proposta Pedagógica do Sistema de Ensino Universitário”, 2017. 
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2.5 Universitário Sistema Educacional e seus serviços 

A aquisição dos Sistemas de Ensino Apostilado (como denominam alguns autores) 

refere-se a produtos e serviços oferecidos às escolas, tais como: apostilas de estudo (material 

didático), distribuídas aos discentes, docentes e assessoria de capacitação dos docentes para a 

utilização desses materiais; e cursos de formação continuada, oferecidos aos professores, para 

que possam ampliar e refletir sobre sua prática em sala de aula. Em suma, os sistemas 

apostilados de ensino não abrangem somente a aquisição de apostilas, uma vez que são 

materiais que incidem sobre toda a organização do âmbito escolar de modo a orientar e 

contribuir com o trabalho diário da/na escola. 

Os educadores do Brasil — e aqui me incluo — precisam perceber o resultado do seu 

trabalho e entender que, quanto mais a educação procura se fechar, mais ela se converte em 

mera presa da situação social existente (ADORNO, 1995). É necessário, portanto, compreender 

e perceber o quanto o sistema apostilado pode contribuir para fortalecer e facilitar o trabalho 

do professor em sala de aula, pois além do material didático com todos os suportes e apoio de 

materiais adicionais aos professores disponibilizados por meio das parcerias firmadas com o 

USE, no “pacote” de serviços também é oferecida uma Assessoria Pedagógica para todos os 

atores da escola parceira.  

A Assessoria Pedagógica é um grande diferencial de trabalho que o USE oferece às 

escolas parceiras, pois é disponibilizado um portfólio de cursos para as escolas e que pode ser 

solicitado pela equipe diretiva (direção, coordenação). Além disso, as escolas também podem 

sugerir outros temas que considerem pertinentes – por exemplo, temas que retratem a situação-

problema em seu cotidiano escolar e que não estão disponíveis no portfólio. Dessa forma, a 

escola sinaliza o seu desejo e o Assessor Pedagógico, em visita presencial àquela escola, poderá 

orientá-la para que faça uma melhor escolha de temas que atendam, de modo pontual, sua 

solicitação. 

A proposta da Assessoria Pedagógica é uma forma de auxiliar às escolas parceiras. O 

peso que se pode atribuir aos “pacotes” de assessoria a ir além do previsto é justamente 

promover a reflexão dos atores da escola. No caso do professor, isso só poderá ocorrer quando 

o próprio professor se conscientizar de sua capacidade profissional e da necessidade de a 

formação ocorrer de maneira constante, coletiva e contextualizada.  
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Na Tabela 5, abaixo, apresentamos o portfólio de cursos disponibilizados pelo USE e 

destacamos um curso de formação desse rol, pois trata do fazer do professor e do 

aperfeiçoamento de sua prática no cotidiano escolar. 

 

TABELA 5 – Portfólio de Cursos 2017 – Formação de Professor 

  Tema Sinopse 

Reflexões e práticas de 

competências no cotidiano 

escolar 

Este curso trabalha as 10 competências para ensinar, organizadas 

por Phillipe Perrenoud, com o objetivo de aproximar o conceito 

teórico da prática docente. 

 

Plano e Planejamento 

 

 

Tem como objetivo esclarecer os conceitos sobre plano e 

planejamento, traçando metas e determinando ações para o alcance 

de resultados. Retoma esta importante atribuição do professor: o ato 

de planejar. 

 

O Professor Gestor 

 

Oferecer ao professor subsídios teóricos e práticos para sua 

capacitação e atualização, além da administração eficaz de sua 

sala de aula. 

 

 

10 passos para uma aula 

significativa 

Procura explicar o processo de aprendizagem e como o ser humano 

transforma, armazena e usa as informações, de modo a dar 

significado para o aluno. Dessa forma, o aluno passa a compreender 

com base no que ele já conhece (como age, como se expressa, como 

pensa). 

Os fazeres na Educação 

Infantil 

Tem como objetivo ressaltar a formação do professor da Educação 

Infantil como mediador dos saberes. 

 

 

Tecnologia Educacional 

 

Tem como objetivo repensar as práticas docentes aplicadas às 

múltiplas possibilidades tecnológicas que surgem para auxiliar o 

professor no seu trabalho. Além disso, reflete a dinâmica do 

adolescente de hoje, a diferença entre informação e conhecimento e 

o que o aluno faz com esse registro. 

 

 

Inclusão 

A inclusão é hoje uma realidade que bate às portas dos 

estabelecimentos de ensino regular. Para atender a essa demanda da 

educação, a escola precisa estar embasada legalmente, além de 

orientar os profissionais para que possam ampliar seu olhar sobre 

os alunos com necessidades educacionais especiais. 
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Dos cursos de formação anteriormente listados, destacamos um que trata da importância 

do professor em sala de aula e seus desdobramentos: “O Professor Gestor”, anteriormente 

mencionado. O curso tem como objetivo oferecer ao professor subsídios teóricos e práticos para 

sua capacitação e atualização, além da administração da sala de aula de forma eficaz, analisando 

se são possíveis alterações nos fazeres pedagógicos, enquanto gestor.  

Quando falamos em gestão, vale destacar que ela pressupõe a mobilização de pessoas 

para a realização de objetivos. Sabemos que a aprendizagem significativa é um processo que 

envolve o aluno por inteiro, em suas dimensões cognitiva, afetiva e psicomotora, e que remete 

ao desenvolvimento do aluno como pessoa em suas dimensões sociais, psicológicas, biológicas, 

vocacionais, dentre outras. Portanto, envolve a mobilização e canalização de atenção dos 

alunos, estimulação de sua motivação, orientação de processos mentais aplicados em 

experiências dinâmicas em que os alunos empregam os seus talentos e exploram seu potencial, 

 

 

 

Alfabetização e Letramento 

 

Reflexões sobre a prática do letramento e da alfabetização. O que é 

o letramento? O que é alfabetização? Quando e como acontecem? 

Esse encontro busca responder a essas e outras questões, no intuito 

de despertar a reflexão sobre o “letrar alfabetizando” e suas 

implicações para uma formação cidadã, apresentando estratégias 

para sua implementação em sala de aula. 

Competência Leitora Como tornar meu aluno um leitor competente? Apresenta sugestões 

de atividades, considerando o contexto de cada escola conveniada. 

 

Conexão 

Apresentação do caderno de leituras e atividades que vai conectar 

os alunos ao universo dos exames vestibulares e prepará-los para o 

ingresso nas principais universidades do país. 

 

 

Avaliação 

A avaliação é uma constante em nosso dia a dia. Na ação escolar, 

ela necessita de um olhar mais atento às limitações e 

potencialidades dos alunos. A ideia é considerarmos a avaliação 

como um meio/processo e não apenas a finalização com base em 

notas e conceitos. 

Construção Colaborativa em 

Sala de Aula 

Apresenta possibilidades de uso da tecnologia em sala de aula como 

um instrumento potencial em todas as disciplinas de qualquer 

segmento. 

 

 

Ensino Híbrido 

Tem como proposta apresentar um modelo de educação formal que 

se caracteriza por 2 modos de ensino: online, onde o aluno estuda 

sozinho, aproveitando ferramentas tecnológicas; e off-line, onde o 

aluno estuda em grupo e experimenta o trabalho e aprendizado 

coletivo/colaborativo. 

 

 

 

Educação Financeira 

Apresenta a metodologia DSOP, que envolve compreender a 

realização dos sonhos coletivos da classe a curto, médio e longo 

prazo, sendo que estes três momentos devem ser trabalhados 

durante o período letivo. É fundamental o envolvimento dos pais 

para a realização dos sonhos. 

 

 

 

Portal Universitário 

Tem como proposta apresentar as principais ferramentas com o 

objetivo de facilitar a vida do professor, bem como sua interação 

com o Universitário Sistema Educacional. Nesse curso, 

destacamos: construtor de provas, editor de planejamento, mural do 

professor, aulas em PPT, projetos e sequências didáticas, plantão 

pedagógico, entre outros. 



83 
  

mediante atividades de observação, análise, reflexão, construção de significados sobre questões 

apresentadas em experiências pedagógicas. 

Tendo em mente esse foco, o professor como gestor do processo - uma vez que exerce 

um trabalho de liderança e mobilização e articulação de condições humanas, materiais e 

técnicas para que a sala de aula seja uma comunidade de aprendizagem e que os alunos 

aprendam ao máximo possível -, desenvolve sua capacidade de resolver problemas; de trabalhar 

em equipe; de organizar, significar e avaliar dados e informações; e de fazer bom uso dos bens 

culturais disponíveis. 

Para tanto, o USE, visando ao trabalho do professor, desenvolveu cursos com a proposta 

de potencializar, ampliar e desenvolver a formação desse profissional, oportunizando 

momentos de reflexão para que o professor possa desenvolver suas competências de gestão 

pedagógica específicas para a sala de aula. Estas envolvem um conjunto de dimensões, 

previamente citadas, assim como o processo de ensino e aprendizagem e seus desdobramentos: 

visão estratégica sobre o trabalho pedagógico; gestão do tempo; gestão do planejamento; gestão 

do comportamento; gestão do relacionamento; gestão da aprendizagem; e gestão da formação 

continuada, temas estes diretamente ligados ao fazer do professor e que possibilitam: envolve-

lo em um processo reflexivo; desenvolver sua liderança estimuladora de aplicação de atenção 

e energia dos alunos nas atividades de aprendizagem; organizar e implementar experiências de 

aprendizagem ativas, estimuladoras e mobilizadoras dos processos mentais dos alunos; 

fomentar a variação das situações de estímulo à aprendizagem; organizar o contexto de 

aprendizagem; e criar um ritmo de atividade e bom aproveitamento do tempo. 

Essas são condições para que ocorra uma programação e atuação segundo a concepção 

ao mesmo tempo dinâmica e integrada de aula focada na aprendizagem e formação dos alunos, 

envolvendo-os ativamente e interativamente no processo de observar diferenças e semelhanças, 

de analisar características, de construir significados, de explorar suas expressões em diferentes 

contextos. O olhar atento do professor sobre essas condições do processo de ensino e 

aprendizagem são, por certo, inerentes à sua responsabilidade de promover a formação e a 

aprendizagem significativa de seus alunos. 

Estas são algumas das questões que demandam a observação e a reflexão do professor 

interessado em melhorar seu desempenho enquanto docente, de modo a promover a 

aprendizagem de seus alunos com maior efetividade. Dizem respeito a aspectos da gestão da 

sala de aula que impactarão na aprendizagem, consistindo no processo de mobilização e 
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articulação de pessoas e de recursos de diversas ordens para a promoção de resultados 

devidamente compreendidos, envolvendo metodologias ativas e participativas (LÜCK, 2012). 

2.6 Gestão dos processos de ensino e aprendizagem 

Neste momento, apresentaremos as diversas formas de o professor desenvolver a gestão 

em sala, no espaço escola, que deve estar presente no processo de ensino e aprendizagem, 

impactando diretamente em todos os aspectos da formação educacional. 

A gestão pressupõe planejamento, pois para que possa ministrar uma boa aula é 

necessário haver uma experiência orientada para o envolvimento do aluno em processos de 

observação, análise, comparação, síntese, dentre outros, realizados mediante o 

compartilhamento de ideias com colegas, comunicação interpessoal e reflexão voltados para a 

resolução de problemas, interpretação de informações, desenvolvimento de conceitos e 

identificação de perspectivas aplicativas. Essas experiências necessitam ser realizadas de 

maneira dinâmica, mediante metodologia interativa, flexível e aberta; precisam ser planejadas 

para evitar improvisação e ausência de foco. 

Em acordo com o princípio de gestão que mobiliza, coordena, orienta e organiza a 

atividade humana para a realização de objetivos, é mediante um plano de ação focado na 

realização dos objetivos propostos que se organiza e direciona esse trabalho. Nesse processo, a 

previsão do emprego de conteúdos, métodos e técnicas apropriados para a realização do 

processo de aprendizagem é realizada com base nas necessidades educacionais dos alunos, suas 

motivações e emoções, como circunstâncias fundamentais desse processo. Estratégias para o 

envolvimento dos alunos e ativação de seus processos mentais, estratégias de equilibração e 

maximização do uso do tempo, previsão de dificuldades e de alternativas para superá-las são, 

portanto, aspectos que devem ser levados em consideração no planejamento e na 

implementação das ações. Abrange, também, a previsão de processos e a dinâmica de 

relacionamento interpessoal professor-aluno e aluno-aluno, levando em consideração a 

dinâmica das relações interpessoais que ocorrem na aula e que demanda do professor contínua 

atenção, liderança, coordenação e orientação. 

Situações imprevistas podem ocorrer em qualquer aula, mas tendem a ocorrer com 

frequência bem maior em aulas mal preparadas e malconduzidas, sem o exercício das 

competências de gestão pelo professor. Entretanto, imprevistos podem ser prevenidos na fase 

de planejamento e preparação das aulas que envolve a previsão de eventuais dificuldades a 
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serem enfrentadas pelos alunos e pelo próprio professor e a adoção de formas ativas para 

contorná-los, conforme já mencionamos anteriormente. 

A ocorrência de conflitos e desvios de foco em sala de aula demanda gestão de 

relacionamento, visto que as aulas também requerem habilidade de mediação e resolução de 

conflitos e atenção a comunicações paralelas e a intervenções desfocadas que, embora 

indesejadas, são naturais ao processo e devem ser utilizadas como elementos importantes na 

aprendizagem e formação de hábitos e habilidades sociais dos alunos. Para tanto, é necessário 

que o professor gestor fique atento às ocorrências e adote uma postura de orientar, de observar 

as condições em que ocorrem e quais fatores induzem à sua ocorrência, inclusive o seu próprio 

desempenho, a organização e o desenvolvimento da aula. 

Desta maneira, os conflitos e contradições de foco demandam gestão de energia e 

comportamento de modo a manter em alta a mobilização de interesses dos alunos, a sua atenção 

na aprendizagem, a atitude favorável ao objeto de aprendizagem, a concentração de esforços e 

a aplicação de processos mentais na resolução de problemas. A gestão de relacionamento 

envolve habilidades para utilizar de forma apropriada as circunstâncias de conflito e 

contradições como condições de aprendizagem.  

A relação e interação de pessoas pressupõem a gestão do relacionamento. A promoção 

da aprendizagem em sala de aula constitui-se em um processo pedagógico de natureza social, 

que envolve a interação de alunos com seus colegas e destes com os professores na discussão, 

apreensão, análise, comparação, sistematização de fatos, fenômenos, circunstâncias e 

características de objetos de estudo e reflexão para a construção de significados. 

Diante do fazer atribuído ao professor enquanto gestor da/na sala de aula, argumentamos 

que o professor é uma figura central que desempenha o relevante papel de mediar, articular, 

mobilizar, liderar, coordenar processos sociais e interações, de modo a canalizar e desenvolver 

talentos humanos em processos de aprendizagem pelos quais os alunos aprendem a conhecer o 

mundo e a se conhecer em atuação nesse mundo. 

Gestão da Aprendizagem 

 

Quanto à gestão da aprendizagem, desdobra-se em um trabalho de mobilização de 

energia, motivação, talento, interesses e processos mentais dos alunos, centrando-se na 
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observação, análise, comparação, integração de significados sobre os objetos de estudo e 

reflexão. Com base nesses elementos constitutivos dessa gestão, a complexidade demanda um 

processo de gestão. Vale reforçar que toda e qualquer realização social complexa que envolva 

vários elementos de forma dinâmica e pessoal demanda esforço de gestão para que seja 

realizada de maneira efetiva. Este é o caso especial dos processos pedagógicos orientados para 

promover aprendizagem e formação dos alunos em sala de aula. A sua realização envolve uma 

variedade de condições, elementos, estratégias, circunstâncias, cuidados, recursos, cuja 

efetividade depende de que esteja interconectado de forma interativa e articulado entre si, de 

modo a constituir um todo integrado e coeso, voltado para os mesmos propósitos e orientados 

pelo mesmo paradigma educacional. 

Dedicando atenção mediante olhar interativo e articulador de todos os elementos que 

interferem e contribuem para o processo de aprendizagem dos alunos, o professor torna suas 

aulas mais efetivas e realiza uma gestão mais eficaz da aprendizagem. Por conhecermos os 

elementos envolvidos nessa gestão, podemos dizer que ela é um processo de articulação e 

integração em um todo unitário e consistente de componentes que, isolados ou desconsiderados, 

deixam de convergir para bons resultados do processo.  

Depreende-se que, por sua natureza, o processo de aprendizagem abrange uma 

diversidade de elementos, das mais variadas ordens e, devido à sua orientação para o 

desenvolvimento, envolve a superação de condições limitadas por outras em patamares mais 

elevados de efetividade e realização, com foco nas pessoas. Portanto, o processo de ensino e 

aprendizagem é eminentemente um processo de gestão exercido pelo professor. Como gestor 

da aprendizagem, o professor precisa manter o foco de atenção no aluno, em suas necessidades 

educacionais, suas motivações e talento, mobilizados para a aprendizagem, mediante a 

participação em experiências estimulantes e dinâmicas. 

Observa-se, no entanto, que muito do que acontece na sala de aula é caracterizado por 

processos em que a interação não é promovida e orientada, sendo até mesmo cerceada, gerando 

condições que levam o aluno a se relacionar com os colegas de forma clandestina, vindo a 

caracterizar o que os professores denominam de indisciplina. As queixas de indisciplina dos 

alunos na sala de aula vêm sem apresentado de maneira crescente, e a responsabilidade pelo 

seu atendimento é muitas vezes transferida para os gestores escolares e as famílias, deixando 

os professores de examinar por que esses comportamentos ocorrem e qual a sua relação com a 
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dinâmica das aulas, sua metodologia e o relacionamento interpessoal que adotam com os 

alunos. 

Com base no estabelecido em lei, o USE busca orientar o desenvolvimento de seus 

cursos de formação continuada, pois com a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (BRASIL, LDB 9394/96) abriram-se espaços para se repensar a educação com base 

nos princípios de gestão democrática em detrimento de posturas autoritárias e centralizadoras 

que caracterizavam o âmbito educacional em outras décadas. Neste sentido, a escola passou a 

ter a responsabilidade pela elaboração e execução de seu projeto político pedagógico com base 

na realidade sociocultural na qual está inserida. A autonomia adquirida em lei definiu, então, 

outra conquista: a qualificação dos profissionais da educação, abrindo caminhos para a 

organização escolar promover a formação de seus profissionais no próprio espaço de atuação 

(ALARCÃO, 2001).  

A escola, por conseguinte, passa a constituir-se como lócus de formação continuada, o 

que possibilita o USE proporcionar aos professores o desenvolvimento de seus fazeres em sala 

de aula.  Cabe, portanto, aos educadores, a tarefa de condutores de processos bem organizados, 

nos quais as decisões tomadas de forma participativa venham a contribuir para a qualificação 

da dinâmica pedagógica. Neste sentido, compreendemos que:  

 

Todo educador é um dirigente e, por isso, responsável pela direção geral dos processos 

da educação como tarefa colegiada e pela formulação das políticas educacionais, 

necessitadas de se enraizarem, desde sua concepção até a execução atenta e fiel, nas 

práticas efetivas dos que fazem a educação no seu dia-a-dia. (MARQUES, 2006, p. 

112).  

 

A escola passa, então, a ter a responsabilidade de gerenciar o processo de organização 

pedagógica, o qual inclui a tessitura do projeto político pedagógico, exigindo que os educadores 

se comprometam com esse processo, atuando criticamente a partir de uma atividade reflexiva. 

Nesta perspectiva, “o domínio de um corpo teórico, atualizado pela reflexão coletiva, poderá 

conferir aos professores autonomia de ação, criatividade, possibilidades de construção 

instrumental didático, em síntese, capacidade de gestão” (SANTIAGO, 1995, p. 163). Com 

isso, promove-se uma nova concepção de formação docente, pautada na figura do professor 

como profissional crítico e reflexivo, pesquisador e produtor de saberes, participante ativo na 

gestão escolar. Assim, o professor passa a assumir-se como investigador de sua prática, 

fundamentando-se na reflexão e na criticidade, bem como nas oportunidades de interação 

grupal capaz de promover decisões coletivas pertinentes às ações escolares (LIBÂNEO, 2001).  
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Nesse sentido, a formação continuada torna-se parte integrante do cotidiano, do 

processo que se orienta para a constante apropriação de conhecimentos/saberes/fazeres, 

próprios à área de atuação de cada profissão, para os quais as ideias de conhecimento 

pedagógico compartilhado e redes de interações são imprescindíveis. Implica também na 

sensibilidade do docente como pessoa e profissional em termos de atitudes e valores, tendo a 

reflexão como componente intrínseco ao processo de ensinar, aprender, formar-se e, 

consequentemente, de desenhar sua própria trajetória escolar, elemento essencial para o 

trabalho compartilhado, bem como para a qualificação docente, contribuindo, assim, para a 

organização do trabalho pedagógico.  

Entretanto, ainda nos deparamos com programas de formação continuada desarticulados 

em relação às necessidades docentes, considerados pelos professores como atividades para 

cumprir carga horária exigida pelos planos de carreira do magistério para tal formação. Além 

disso, muitos cursos de formação não integram adequadamente o professor em sua dinâmica, o 

que pode levar à falta de engajamento e desmotivação de seus integrantes. Como observa 

Libâneo (2001),  

 

Nesses cursos são passadas propostas para serem executadas ou os conferencistas 

dizem o que os professores devem fazer. O professor não é instigado a ganhar 

autonomia profissional, a refletir sobre sua prática, a investigar e construir teorias 

sobre seu trabalho”. (LIBÂNEO, 2001, p. 66).  

 

O curso de formação “O Professor Gestor”, oferecido pelo USE por meio do trabalho 

do assessor pedagógico, torna-se altamente necessário. Nele, busca-se desenvolver com os 

professores novas perspectivas de gestão da sala de aula, nas quais predomine uma cultura 

organizacional de trabalho compartilhado em equipe e de construção de conhecimento 

pedagógico, capaz de proporcionar a efetivação do fazer docente,  mostrando alternativas bem 

próximas da realidade escolar como oportunidade de trocas de experiência e de aprendizagem, 

conduzindo a gestão da sala de aula a relações de participação e ajuda mútua, o que nos remete 

à ideia de rede de relações docentes.  

Em grande parte do trabalho de formação continuada de professores, busca-se o 

contexto educacional e, a partir dele, desenvolver processos formativos, inclusive os ainda 

marcados pela relação superficial entre formação inicial e continuada, na qual teoria e prática 

são consideradas de forma fragmentada, sobrepondo-se uma em relação à outra. Isto ocorre 

porque, muitas vezes, a formação inicial sustenta-se na visão de racionalidade técnica, na qual 

os saberes teóricos são validados cientificamente e considerados superiores aos saberes da 
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prática. Já a formação continuada de professores é compreendida, dentro de uma perspectiva 

clássica, em um compromisso da universidade com a produção de conhecimentos, 

caracterizando-se pelo saber teórico e conceitual e pelo conhecimento dos esquemas práticos 

do ensino: estratégias pedagógicas; rotinas de funcionamento das intervenções didáticas; e 

esquemas experienciais dos professores. Refere-se aos conhecimentos institucionais ou 

escolares que se constituem pelos saberes específicos pertencentes à cultura (BOLZAN, 2005).   

Com vistas a pensar e refletir os processos formativos, se faz necessário ressignificar o 

papel do professor, dado que o seu processo de formação não está temporalmente relacionado 

à intenção de ser professor, à escolha profissional da docência, mas pode estar sinalizado às 

suas primeiras experiências de escolarização, quando está na situação de aprendiz. A defesa de 

uma nova postura profissional de nossos educadores prima pela aprendizagem permanente, 

através do estabelecimento de relações entre a profissionalização construída durante a formação 

inicial e os saberes adquiridos, assim como as reconstruções realizadas em situações de 

trabalho. Neste sentido, o processo de formação inicial precisa estar articulado com a formação 

continuada e em serviço, possibilitando a alternância entre as experiências práticas e a reflexão 

no espaço formativo universitário. Implica pensar sobre as concepções de formação centradas 

nas práticas, de forma que a escola se torne o centro das mudanças educacionais (LIBÂNEO, 

2001).  

É necessário, portanto, compreendermos que teoria e prática são indissociáveis, uma 

vez que a formação profissional necessita de ambas para fundamentar-se em bases sólidas. 

Assim, a formação inicial somente consolidará os saberes essenciais a essa etapa a partir do 

fazer e, da mesma maneira, a formação continuada fortalecer-se-á apenas se o seu fazer estiver 

em constante construção e reconstrução por meio dos saberes teóricos relativos à prática 

pedagógica em processo.  

Desse modo, cabe afirmar que o processo formativo se constitui a partir da mobilização 

de diversos saberes, fundamentados, por sua vez, em práticas reflexivas, em teorias 

especializadas e na prática pedagógica. Tais saberes se constituem como um conjunto de 

conhecimentos passíveis a transformações, visto que a demanda da prática docente requer, 

muitas vezes, decisões capazes de atender a situações complexas e singulares (PIMENTA, 

2002). Nessa ótica, é possível afirmar que a aprendizagem colaborativa surge como uma 

possibilidade de troca de conhecimentos e experiências significativas que contribuem para a 

construção de saberes. Os professores, sejam eles atuantes, estagiários ou iniciantes, encontram-

se constantemente envolvidos em situações que exigem novos modos de agir, novas formas de 
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pensar, conduzindo-os, assim, a compartilhar ideias, buscar soluções no trabalho do colega, em 

experiências bem-sucedidas ou, até mesmo, frustradas (TARDIF, 2002).  

A esse processo designamos o conceito de resiliência docente, que se refere à capacidade 

de reestruturação interna do professor frente ao enfrentamento dos desafios e conflitos inerentes 

à organização de sua atuação pedagógica, bem como na atividade docente de estudo, o que 

requer a ultrapassagem das situações conflitantes com base em novos modos de saber e fazer a 

docência (BOLZAN, 2010). Dessa forma, o trabalho conjunto adquire fundamental importância 

a partir dos confrontos de ideias e das trocas que daí se originam, assim como a prática reflexiva, 

por meio da qual se estabelecem vínculos entre teoria e prática, fornecendo ao professor 

possibilidades além daquelas que se constituíam por meio do fazer dirigido pelo senso comum. 

Bolzan (2002) sublinha que esse processo reflexivo pode ser realizado individual ou 

coletivamente, tornando conscientes os modelos teóricos e epistemológicos que encontramos 

nas práticas dos professores. Além disso, essa experiência permite a comparação entre as 

atividades pedagógicas e as teorias que sustentam esse fazer.  

A atitude reflexiva contribui, portanto, para uma tomada de consciência sobre fatores 

educacionais que nem sempre são notáveis às práticas cotidianas, mas que são fundamentais 

para a dinamização das questões educacionais. A reflexão precisa atingir o que não é óbvio, o 

que se encontra mascarado pelas rotinas que ditam o andamento do ensino. O professor deve 

estar atento para o que parece perfeito, acabado, porque o que lhe traz bons resultados em 

determinado momento pode não trazer grandes contribuições para a educação a longo prazo. 

Ressalta-se, assim, a relevância de uma formação fundamentada na prática reflexiva capaz de 

tornar-se não apenas uma questão de competência docente, mas sim uma forma de “expressão 

da consciência profissional” (PERRENOUD, 2002, p. 50). Destarte, faz-se necessário que a 

prática reflexiva seja construída no exercício da profissão docente.  

Não só o professor, como também a escola, precisa adotar em seu cotidiano uma postura 

reflexiva que esteja aberta aos questionamentos, às interações e, consequentemente, à produção 

de saberes. Trata-se, portanto, de processos que demandam interesse e disponibilidade do 

professor e da escola, uma vez que este é o espaço, por excelência, de experimentação de 

confronto de hipóteses, de construção de saberes que precisam ser compartilhados e difundidos 

em novos modos de agir e de pensar  

A atividade docente consiste no envolvimento com o fazer da docência e, 

principalmente, na mobilização dos sujeitos na busca da qualificação como estratégia capaz de 

colaborar para o avanço do trabalho pedagógico (BOLZAN, 2010). No entanto, muitas vezes o 
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professor esbarra na burocracia escolar, que, segundo Schön (1992), é construída em torno de 

um saber escolar subordinado a prazos, conteúdos e exigências a cumprir. O professor encontra-

se, então, isolado em seu trabalho, tendo que seguir prescrições que acabam por interferir no 

processo de reflexão e de discernimento entre o que quer e o que deve fazer. Nesta direção, 

desenvolver uma prática reflexiva implica a organização da dinâmica institucional, de modo 

que o professor esteja atento às exigências administrativas.  

Diante desse cenário de formação continuada, o USE busca com os gestores escolares 

criar e disponibilizar espaços para que todos os docentes possam discutir sobre o trabalho 

pedagógico que realizam. Assim, durante os cursos de formação continuada, nosso desafio é 

levar os professores a assumirem uma postura reflexiva, onde poderão transformar o seu 

ambiente de trabalho em um espaço suscitador de reflexões que venham contribuir com o seu 

crescimento profissional e com a sua função social de educador; por consequência, com o 

processo de aprendizagem. Segundo Abramowicz (2011):  

 

Uma das grandes questões candentes na discussão contemporânea 

educacional é o novo rumo da formação docente. O grande desafio, 

nessa área é ressignificar a formação, revendo sua concepção, seus 

objetivos, suas funções, buscando criar outras maneiras de 

desenvolver o processo de formação continuada. (ABRAMOWICZ, 

2011, pp.139-142). 

 

Por consequência, assumir a escola como espaço de interlocução entre formação inicial 

e continuada requer, primeiramente, aceitar e assumir novas formas de pensar e agir. A escola 

precisa ser vista como “lócus” de formação tanto dos estudantes quanto dos professores. Além 

disso, concordando com Abramowicz (2011), devemos repensar a formação continuada do 

professor, seja ela por cursos ou capacitações, quebrando o paradigma dos modelos tradicionais, 

proporcionando ao professor uma formação que lhe traga momentos reflexivos.  
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CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA  

“É exatamente em suas relações dialéticas  

com a realidade que iremos discutir a educação  

como um processo de constante libertação do homem.”                      

(FREIRE, 1977, p. 75). 

 

Sabemos que a ciência tem como objetivo fundamental conferir a veracidade dos fatos. 

Para isso, é preciso utilizar o método científico seguro, o qual define as diretrizes e orientações 

de como desenvolver o trabalho de pesquisa, as técnicas que devem ser empregadas, a sequência 

adequada de atividades com o intuito de proporcionar um grau de confiabilidade aos resultados 

obtidos.  

Assim, a metodologia de pesquisa torna-se indispensável para a boa qualidade e 

confiabilidade do trabalho científico. Dessa forma, é importante e necessário classificá-la 

quanto à sua natureza, sua maneira de abordar o problema, seus objetivos e procedimentos 

técnicos utilizados.  

O presente capítulo está estruturado para explicar o conjunto de procedimentos 

metodológicos organizados a partir dos objetivos traçados que ajudaram na investigação do 

problema apresentado nesta pesquisa. Apresentam-se as pesquisas adotadas neste estudo, tendo 

em conta o método, a abordagem, os instrumentos de coleta e de análise dos dados e a 

interpretação dos resultados.   

Para melhor compreensão dos procedimentos metodológicos adotados, faz-se 

necessário sair da teoria para buscar em campo respostas às questões relativas à suposta 

eficiência, praticidade e organização do curso de formação continuada “O Professor Gestor”, 

ministrado pelo Assessor Pedagógico do USE, de modo a ampliar e potencializar os fazeres 

pedagógicos do professor enquanto gestor da sala de aula, tais como: gestão do tempo, gestão 

do planejamento, gestão do comportamento, gestão do relacionamento, gestão da aprendizagem 

e gestão da formação continuada.  

Nesta pesquisa, nosso objetivo central é investigar o olhar docente sobre o material 

pedagógico e o curso de formação continuada do Universitário Sistema Educacional (USE). 

Para isso, analisamos se houve mudanças na prática do professor a partir da formação 

continuada ministrada, compreendendo de que modo ela repercute no trabalho em sala de aula, 

na aprendizagem dos alunos e na relação com a instituição de ensino.  

Para apoiar a nossa pesquisa, realizamos uma busca na literatura disponível da área, 

principalmente nos teóricos Abramowicz (2001, 2004), Ausubel (1983), Freire (1992, 2003), 

Imbernón (2009), Lück (2004, 2007, 2012, 2013, 2014), Monteiro (2015), Ronca (1995)que 
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defendem a necessidade do professor estar em constante formação continuada para enfrentar o 

contexto de sala de aula.  

 

Godoy (1995) define a pesquisa qualitativa como  

[...] a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos, 

pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, para compreender os 

fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação 

em estudo. (GODOY, 1995, p. 58). 

 

Gil (1999, p. 94), citado por Chizzotti (2001, p. 78) sustenta que “Os métodos de 

pesquisa qualitativa estão voltados para auxiliar os pesquisadores a compreenderem pessoas e 

seus contextos sociais, culturais e institucionais.” Aprofunda-se no mundo dos significados das 

ações e relações humanas, não captável em números, medidas e estatísticas, apresentando “[…] 

a complexidade e as contradições de fenômenos singulares, a imprevisibilidade e a 

originalidade criadora das relações interpessoais e sociais”, a dinamicidade da relação entre o 

mundo real e o sujeito, a interdependência entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito.  

O procedimento técnico utilizado na coleta dos dados foi a pesquisa de campo. Como 

material de apoio, consultamos publicações internacionais e nacionais, a legislação 

educacional, o regimento interno e a proposta pedagógica do USE e o banco de teses e 

dissertações – CAPES por oferecerem subsídios ao embasamento teórico desta pesquisa e se 

mostrarem relevantes ao assunto abordado  

A pesquisa de campo permitiu uma investigação com a técnica de aplicação de 

questionário como instrumento na coleta de dados, o qual foi elaborado de forma a responder 

aos objetivos traçados em três questões, que se referem a investigar: o quanto os cursos de 

formação oferecidos pelo USE contribuem com a gestão da sala de aula no âmbito da gestão do 

tempo, da gestão do planejamento, da gestão do comportamento, da gestão do relacionamento, 

da gestão da aprendizagem e da gestão da formação continuada.  

Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa pode ser classificada entre bibliográfica, 

experimental, documental, histórica, levantamento, estudo de caso, expost-facto, pesquisa-ação 

e observação não participante.   

Uma pesquisa sobre a formação continuada do professor enquanto professor gestor sob 

a ótica de um assessor pedagógico requer mais do que um discurso teórico acerca dessa 

realidade, exige investigação, reflexão, análise, visto que o processo de formação é um 

fenômeno de natureza social; logo, dinâmico e complexo. 
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Em virtude de sua natureza, esse fenômeno remete a uma abordagem qualitativa, com a 

finalidade de apreendê-lo em seus significados da melhor forma e dentro de uma realidade e 

abrangência possíveis. 

Dessa forma, utilizamos, na apreensão do objeto de pesquisa em questão, em virtude de 

sua complexidade e dinamicidade, uma abordagem qualitativa, necessária na investigação de 

um tema de natureza social.  

 

Procedimentos da pesquisa e sujeitos pesquisados   

 

Nosso primeiro passo ao iniciar a pesquisa foi realizarmos um levantamento das escolas 

parceiras do USE que já haviam utilizado cursos de formação continuada realizados pelo 

assessor pedagógico, inclusive um curso cuja temática está em pauta nesta pesquisa: “O 

Professor Gestor”.  

A escolha dos sujeitos de pesquisa (os professores gestores) justifica-se pela necessidade 

de coletar informações que possam contribuir para melhor compreensão a respeito de como 

analisar os fazeres desses professores, enquanto gestores do processo de ensino e aprendizagem, 

com a adoção do material didático do USE, e de como verificar se houve mudanças em sua 

prática com os cursos de formação continuada oferecidos por essa instituição de ensino.  

O USE atende, atualmente, a uma carteira de mais de 300 escolas parceiras e uma média 

de 400 mil alunos, distribuídas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro. 

Dentre elas, selecionamos quinze escolas parceiras particulares.  

Os principais critérios que nos levaram à seleção dessas escolas para a realização deste 

estudo foram: 1. Utilização do material didático do USE; 2. Participação prévia dos professores 

no curso “O Professor Gestor”, que ministramos como Assessores Pedagógicos do USE; e 3. 

Atendimento da Educação Básica ao Ensino Médio (apesar de nem todas as escolas parceiras 

precisarem, necessariamente, atender a todos os segmentos em sua unidade escolar no momento 

em que esta pesquisa foi conduzida);  

Para a realização desta pesquisa, optamos pela utilização do questionário como 

instrumento de coleta de dados. Gil (1999, p. 128) considera o questionário como uma “[…] 

técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões 

apresentadas por escrito às pessoas”, cujo objetivo é o “[…] conhecimento de opiniões, crenças, 

sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.”. Os questionários são 

instrumentos desenvolvidos para medir características importantes de indivíduos e para coletar 
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dados que não estão prontamente disponíveis ou que não podem ser obtidos pela observação. 

Nesse sentido, Ludwig (2009) alerta para que não se deve utilizar questionários para solicitar 

informações existentes em outras fontes. Rojas (2001), por seu turno, explica que o questionário 

é um instrumento útil e eficaz para coletar informações em um intervalo de tempo relativamente 

curto, devendo suas questões ser reduzidas e adequadas à pesquisa em questão, elaboradas a 

partir de três princípios básicos: o princípio da clareza (as questões devem ser claras e concisas); 

o princípio da coerência (elas devem corresponder à intenção da própria pergunta); e o princípio 

da neutralidade (elas não devem induzir uma determinada resposta).  

Laville e Dionne (1999) observam que a utilização do questionário com perguntas ou 

questões fechadas permite saber a opinião da população pesquisada. Rojas (2001) explica que 

as questões de resposta fechada são aquelas em que o respondente seleciona, dentre as opções 

apresentadas, aquela que mais se adequa à sua opinião. Contudo, um questionário composto 

somente de perguntas fechadas pode impor limitações aos pesquisadores, dependendo do 

objetivo que se deseja alcançar. No nosso caso, optamos por um questionário com perguntas 

fechadas e abertas. Incluímos questões abertas por considerarmos relevante para esta pesquisa 

dar espaço para que os professores participantes pudessem emitir suas opiniões em relação ao 

tema proposto. 

Por ser um instrumento de coleta de dados que pode ser respondido sem a presença do 

pesquisador, supõe-se que o respondente tenha conhecimento e motivação para completá-lo 

sozinho. Entretanto, para que isso ocorra, é necessário não apenas que o questionário seja bem 

elaborado, mas também que tenha um layout relativamente atraente – caso contrário, o 

respondente pode respondê-lo parcialmente, ou até mesmo se recusar a respondê-lo. 

Diante disso, procuramos organizar as questões do questionário de modo a encorajar os 

professores a participarem objetiva e pontualmente, para que retratassem a realidade de sua 

rotina, isto é, tivessem a possibilidade de dar respostas que trouxessem dados e elementos que 

fossem ao encontro do estudo do referencial teórico sobre o tema. 

Antes de aplicarmos os questionários, entramos em contato com as escolas participantes 

da pesquisa, especificamente com a equipe diretiva (direção/coordenação), para explanarmos 

sobre o objetivo da pesquisa, oferecermos demais esclarecimentos que fossem eventualmente 

requisitados, e pedir a autorização de cada escola para a aplicação do questionário que 

desenvolvemos de acordo com o que queríamos investigar, detalhando cada um dos seus itens. 

O questionário aplicado é composto de três questões: duas questões objetivas, sendo a 

primeira subdividida em itens de “a” a “e” e a segunda em itens de “a” a “h”; e uma questão 
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aberta. A primeira questão (“Com base no curso “O Professor Gestor”, você acredita que o 

processo de formação continuada tem contribuído para melhorar a sua prática em sala de aula 

na?”) busca verificar a eficácia do curso ministrado pelo assessor pedagógico do USE. A 

segunda questão (“Conforme a sua opinião, o professor, enquanto professor gestor, pode 

interferir no processo de aprendizagem e no relacionamento com o aluno para:...”) pretende 

verificar a postura do professor em sala de aula na gestão do cotidiano. Por último, a terceira 

questão (“Em que medida você acredita que a adoção do material didático do USE auxilia a sua 

prática enquanto professor gestor?”) tem como objetivo investigar o quanto a adoção do sistema 

de ensino contribui em sua prática no cotidiano escolar. 

Para que a pesquisa possa ser mais prática e ágil, bem como para facilitar a leitura, 

análise e tabulação dos dados, escolhemos conduzi-la em ambiente on-line. Segundo Malhotra 

(2006), as pesquisas realizadas com o auxílio da Internet estão ficando cada vez mais populares 

entre os pesquisadores, principalmente devido às suas vantagens, entre as quais figuram custos 

mais baixos, rapidez e capacidade de atingir populações específicas, assim como, do ponto de 

vista do respondente, participar da pesquisa da forma que lhe for mais conveniente, no tempo e 

local propícios. Porém, ao escolher esse método para coleta de dados, é necessário estar atento 

às desvantagens presentes, de modo a minimizá-las. Entre estas, uma que pode ser considerada 

como principal, segundo Gonçalves (2008, p. 7), refere-se à “[…] baixa taxa de resposta aos 

questionários”.  

Geralmente, são usadas duas opções para pesquisas on-line: conduzidas em uma página 

na Internet; ou enviadas para os potenciais respondentes por e-mail. Na primeira, o instrumento 

de coleta de dados deve ser postado na rede para que os usuários o acessem e respondam, 

enquanto que, na segunda opção, o instrumento é enviado para o endereço particular da pessoa, 

não sendo necessário que ela visite outras páginas na Internet (ILIEVA et al., 2002). 

Escolhemos a segunda opção. Solicitamos, assim, a colaboração e permissão de cada uma das 

escolas pesquisadas para que o questionário pudesse ser encaminhado para o e-mail de cada 

professor.  

As aplicações mais conhecidas da Internet são o correio eletrônico, a navegação em sites 

na rede e a participação em redes sociais e outros grupos (O’BRIEN, 2004). Uma das 

funcionalidades apresentadas que pode ser explorada para pesquisas on-line é o correio 

eletrônico, dado que é uma ferramenta bastante versátil, pois permite a comunicação por 

mensagens de qualquer tamanho e o envio de documentos a um custo muito baixo e com grande 
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rapidez. Possibilita, ainda, a comunicação com indivíduos ou grupos que estejam a longa 

distância (REEDY et al., 2001).  

Para Castells (2004), a comunicação é a base da atividade humana, e a Internet está 

mudando o modo como nos comunicamos, visto que é o primeiro meio que permite a 

comunicação de muitos para muitos a uma escala global e no tempo escolhido por seus usuários. 

Como meio de comunicação, ela pode oferecer várias oportunidades a serem exploradas para a 

realização de pesquisas, na medida em que possui diversas funcionalidades. 

Os dados deste estudo foram confrontados e analisados qualitativamente à luz dos 

parâmetros teóricos empregados, em função do objetivo central desta pesquisa, ou seja, 

investigar o olhar docente sobre o material pedagógico e o curso de formação continuada do 

USE. Mais especificamente, este estudo pretende analisar os fazeres do professor após a 

participação no curso de formação continuada, indicando se houve mudança na prática do 

professor do USE enquanto gestor do processo de ensino e aprendizagem, compreendendo de 

que modo ela repercute em seu trabalho, na aprendizagem dos alunos e na relação da instituição 

de ensino, bem como verificando se houve mudança na prática do professor enquanto gestor a 

partir dos cursos de formação continuada oferecidos pelo USE.  

Quanto à vertente qualitativa, a coleta e análise dos dados não será baseada na 

quantificação, visto que a análise pretende descrever o fenômeno em sua forma complexa, 

permitindo verificar o quanto o curso de formação continuada ministrado pelo assessor 

pedagógico do USE colaborou no avanço dos fazeres do professor em sua rotina diária no 

espaço escolar, bem como em sala de aula, no quesito de gestão dos espaços. Por fim, a 

abordagem utilizada nesta pesquisa busca articular a dimensão qualitativa.  
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CAPÍTULO 4 - ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Para participar desta pesquisa, convidamos três escolas, compondo um total de 56 

professores da Educação infantil ao Ensino Médio. Entretanto, quando enviamos o nosso 

instrumento de coleta de dados para esses professores, nem todos o responderam. No total, 

tivemos uma adesão de 34 professores participantes que nos enviaram os questionários 

preenchidos. Esta análise abrange esse total, que corresponde a 60,71% dos professores das três 

escolas convidadas e que efetivamente participaram da nossa pesquisa. 

Para atingirmos os objetivos propostos nesta pesquisa, elaboramos um questionário 

(Apêndice 1) com perguntas fechadas e abertas. Fechadas, para que os professores pesquisados 

selecionassem, a partir das questões propostas, uma das três respostas: “sim”, “não” e 

“parcialmente”; e abertas, para que justificassem cada uma das opções selecionadas e, também, 

para que se posicionassem em relação a uma questão central desta pesquisa: a adoção do 

material didático do USE versus o eventual apoio desse material em sua prática de professor 

gestor. Portanto, com o questionário, visávamos não apenas que os professores pesquisados 

selecionassem a opção que considerassem como resposta mais adequada para cada uma das 

questões propostas, como também que explanassem as suas ideias, emitissem suas opiniões. 

Quando planejamos a nossa pesquisa, objetivamos obter uma representação que fosse o 

mais fiel possível da população pesquisada. Por isso, ao selecionarmos algumas escolas para 

esta pesquisa, buscamos abarcar professores que atuassem desde a Educação Infantil até o 

Ensino Médio. Concordando com Laville e Dionne (1999, p. 171), “Essa maneira de fazer 

permite principalmente reduzir o erro de amostragem sem aumentar a extensão da amostra 

global.” 

 

ESCOLAS “A”, “B” e “C”    

 

Enviamos questionários on-line para os professores das Escolas “A”, “B” e “C”, com 

atuação da Educação Infantil ao Ensino Médio. Tanto o número de questionários enviados para 

os professores de cada uma das três escolas quanto o de questionários respondidos (portanto, 

professores participantes) variaram em cada uma das escolas e seus respectivos segmentos da 

Educação Básica, conforme indicado na Tabela 6, que apresenta: o número de professores das 

Escolas “A”, “B” e “C” que foram convidados para participar desta pesquisa; o número de 
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professores que efetivamente dela participaram; e a sua esfera de atuação (Educação Infantil, 

Ensino Fundamental I - 1º ao 5º ano - e Ensino Fundamental II/Ensino Médio). 

Ainda em relação à Tabela 6, indicada a seguir, no que tange às áreas de atuação dos 

professores convidados e dos que participaram desta pesquisa, temos o seguinte quadro: na 

Educação Infantil, dos 9 professores convidados obtivemos um retorno de 5, que nos enviaram 

os questionários devidamente preenchidos, representando um total de 55,56% dos professores 

desse segmento; no Ensino Fundamental I, 13 dos 15 professores convidados participaram, 

representando um total de 86,67%; e quanto ao Ensino Fundamental II e Ensino Médio, dos 32 

professores convidados, tivemos a adesão de 16, representando, assim, um total de 50% de 

professores desse segmento. 

Dos segmentos que participaram desta pesquisa, a maior participação foi a do grupo de 

professores do Ensino Fundamental I, com 86,67% de adesão, seguida do grupo dos professores 

do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, com 50% de adesão, e, por último, o grupo de 

professores do segmento da Educação Infantil, com 55,56% de adesão.  

 

ESCOLAS “A”, “B” e “C”   

  

Tabela 6 – Escolas, professores convidados/participantes e esfera de atuação 

 

Segmentos 

Escola A Escola B Escola C 

Convidados Participantes Convidados Participantes Convidados Participantes 

Educação 
Infantil 

4 2 3 3 2 0 

Educação 
Fundamental I 

5 4 5 5 5 4 

Educação 
Fundamental II/ 
Ensino Médio 

11 7 13 5 8 4 

Total 20 13 21 13 15 8 

Fonte: elaborado pelo autor com dados extraídos da pesquisa, 2018. 

 

A seguir, apresentaremos algumas tabelas que ilustram o quadro geral pesquisado e cada 

uma das questões que compunham o questionário semiestruturado on-line e presencial 

aplicados nessas escolas. 

Optamos por dividir esta análise em duas partes: na primeira, apresentaremos e 

discutiremos sobre as questões 1 e 2, que compunham o questionário (Apêndice 1); e na 

segunda, sobre a questão 3.  
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Tabela 7 – Respostas às questões 1 e 2 do questionário aplicado 

Fonte: elaborado pelo autor com dados extraídos da pesquisa, 2018. 

 

*s/sim – n/não – p/parcial                                                                                                                                              

*EI – educação infantil - FI – ensino fundamental I – FII – EM – ensino fundamental II e ensino médio 

 

 

ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS DAS ESCOLAS “A”, “B” e “C"  

 

Educação Infantil  

 

Questão 1 –- Com base no curso “O professor gestor”, você acredita que o processo de 

formação continuada tem contribuído para melhorar a sua prática na gestão do tempo em sala 

de aula?”  

Questão 1 - Com base no curso “O professor gestor”, 

você acredita que o processo de formação continuada 

tem contribuído para melhorar a sua prática em sala 

de aula na: 

 

 

RESPOSTAS 

 EI FI FII - EM 

 S N P S N P S N P 

a. gestão do tempo em sala de aula?  4 0 1 13 0 0 14 0 2 

b. gestão do planejamento em aula? 5 0 0 13 0 0 15 1 0 

c. gestão do relacionamento e comportamento professor X aluno? 5 0 0 13 0 0 15 0 1 

d. gestão da aprendizagem do aluno? 5 0 0 13 0 0 13 0 3 

e. gestão da formação continuada do professor? 4 0 1 11 0 2 11 1 4 

Questão 2 - Conforme a sua opinião, o professor, 

enquanto professor gestor, pode interferir no 

processo de aprendizagem e no relacionamento com 

o aluno para: 

 

RESPOSTAS 

 EI FI FII – EM  

 S N P S N P S N P 

a. conduzir a relação entre os alunos? 5 0 0 13 0 0 16 0 0 

b. interagir com eles? 5 0 0 13 0 0 16 0 0 

c. propor atividades que interferem na aprendizagem? 4 0 1 13 0 0 16 0 0 

d. ministrar o conteúdo da aula? 5 0 0 13 0 0 15 0 1 

e. gerenciar imprevistos em sala de aula? 4 0 1 13 0 0 16 0 0 

f. administrar conflitos de acordo com as circunstâncias da turma? 3 0 2 13 0 0 16 0 0 

g. prever problemas que podem surgir durante as aulas? 4 0 1 11 0 2 12 0 4 

h. preparar intervenções para gerenciar a turma? 4 0 1 11 0 2 13 0 3 
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ESCOLA “A” - Item “a” – “gestão do tempo em sala de aula” 

Professora Idade do aluno Comentários 

Denise 4 anos Sim, porque a professora pode ter referência sobre o tempo 

estimado para a explicação para a realização de exercício. 

Samara  5 anos Sim, porque o professor o tempo todo está avaliando o aluno.  

 

ESCOLA “B” - Item “a” – gestão do tempo em sala de aula” 

Professora Idade do aluno  Comentários 

Val 3  “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Sônia  4 Sim, é bem prático, tudo muito disponível. 

Marcia 4 Parcialmente, devido a realidade referente a quantidade de 

aula semanal. 

 

Como podemos observar nas tabelas acima, tanto a Escola “A” como a Escola “B” 

convergem em respostas quando tratamos a questão do tempo em sala de aula, visando melhor 

aproveitamento, inclusive destinando uma fração desse tempo para a avaliação contínua e 

processual, o que se torna bastante relevante, mesmo se considerarmos que uma das professoras 

que alerta para o detalhe de que a proposta de número de aulas sugeridas pelo Sistema e o 

praticado na escola represente um obstáculo para a formação continuada. Lembramos que a 

Escola “C” não respondeu a este item. 

 

Questão 1 – “Com base no curso “O professor gestor”, você acredita que o processo de 

formação continuada tem contribuído para melhorar a sua prática na gestão do tempo em sala 

de aula?”  

 

ESCOLA “A” - Item “b” – “gestão do planejamento da aula” 

Professora Idade do aluno Comentários 

Denise 4 anos Sim, auxilia a professora através das explicações destinadas ao 

professor. 

Samara  5 anos Sim, faz toda a diferença. 

ESCOLA “B” - Item “b” – “gestão do planejamento em aula” 

Professora Idade do aluno Comentários 

Val 3  Sim, com o material do Universitário fica mais fácil planejar a 

aula. 

Sônia  4 Sim, o material contribui bastante. Funciona com guias. 

Marcia 4 Sim, devido a explicação dos ícones. 
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Neste item, observamos em ambas as escolas que as explicações e iconografia propostas 

pelo material didático do Sistema orientam, facilitam e contribuem para o planejamento das 

aulas. Portanto, melhoram o desempenho do professor durante as aulas. 

 

Questão 1 – “Com base no curso “O professor gestor”, você acredita que o processo de 

formação continuada tem contribuído para melhorar a sua prática na gestão do relacionamento 

e comportamento professor x aluno?”  

 

ESCOLA “A” - Item “c” – “gestão do relacionamento professor x aluno” 

Professora Idade do aluno Comentários 

Denise 4 anos “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Samara  5 anos Sim, temos que ter um bom relacionamento com nossos alunos 

para um melhor desempenho de trabalho. 

ESCOLA “B” - Item “c” – “gestão do relacionamento professor x aluno” 

Professora Idade do aluno  Comentários 

Val 3  Sim, uma relação de comprometimento e conhecimento. 

Sônia  4 Sim, o aluno se interessa mais, por isso, participa mais. 

Marcia 4 Sim, devido a interação do conteúdo. 

 

Neste item, preponderou a observação das professoras de que a relação entre professor 

e aluno se desenvolve no modo de comprometimento do professor ao ministrar suas aulas e, 

para o aluno, suas habilidades são potencializadas, pois desperta maior interesse no aluno. 

Dessa forma, com aulas mais participativas, ambas as partes, ou seja, tanto o professor quanto 

o aluno, têm retorno positivo em termos de ensino e aprendizagem. 

 

Questão 1 – “Com base no curso “O professor gestor”, você acredita que o processo de 

formação continuada tem contribuído para melhorar a sua prática na gestão da aprendizagem 

do aluno?”  

 

ESCOLA “A” - Item “d” – “gestão da aprendizagem do aluno” 

Professora Idade do aluno Comentários 

Denise 4 anos Sim, devido a família poder saber as sequências, assim como o 

alun.  

Samara  5 anos Sim, trabalhando junto escola e família.  

ESCOLA “B” - Item “d” – “gestão da aprendizagem do aluno” 
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Professora Idade do aluno  Comentários 

Val 3  Sim, recursos que dão suporte ao processo de ensino e 

aprendizagem, permitindo seu avanço. 
Sônia  4 Sim, pois desperta o interesse no aluno. 

Marcia 4 Sim, devido ao conteúdo e interação com item 

contemporâneos – internet. 
 

Com relação à gestão da aprendizagem do aluno, as respostas apontaram para um maior 

envolvimento das famílias, o que gera motivação para que haja uma integração entre o trabalho 

educativo do professor e das famílias em si, pois os conteúdos do material didático fomentam 

uma maior interação desses interlocutores do processo de ensino e aprendizagem, trazendo 

temas contemporâneos que, por sua vez, despertam, naturalmente, o interesse dos alunos. 

 

Questão 1 – “Com base no curso “O professor gestor”, você acredita que o processo de 

formação continuada tem contribuído para melhorar a sua prática na gestão da formação 

continuada do professor?” 

  

ESCOLA “A” - Item “e” – gestão da formação continuada do professor” 

Professora Idade do aluno Comentários 

Denise 4 anos Sim, muito importante porque é fundamental a atualização dos 

profissionais da educação. 

Samara  5 anos Parcialmente, importante e necessário, para nós como 

profissionais.  

ESCOLA “B” - Item “e” – “gestão da formação continuada” 

Professora Idade do aluno Comentários 

Val 3 Sim, é importante para o desenvolvimento de uma boa aula 

para o desenvolvimento do aluno em sala de aula. 

Sônia 4 Sim, amplia o conhecimento e inspira o educador. 

Marcia  4 Sim, devido a explanação de outra forma de avaliar. 

 

Neste item, as professoras da Escola “A” divergiram parcialmente na escolha da 

alternativa, visto que uma delas assinalou a resposta “sim”; e outra, a resposta “parcialmente”. 

Por outro lado, observamos que não houve divergência na justificativa, visto que ambas 

relataram a relevância da formação continuada do docente, que contribui no desempenho do 

seu papel enquanto professor em sua prática diária, sendo, conforme reportado por uma das 

respondentes, de fundamental importância para a atualização dos profissionais da educação. No 

geral, o item “formação continuada” é relevante, pois reflete no desenvolvimento do professor 

e amplia o seu conhecimento, impactando na qualidade das aulas e nas formas de avaliação dos 

educandos.  
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Escola “A”, “B” e “C” - Educação Infantil 

 

Questão 2 - “Conforme a sua opinião, o professor, enquanto professor gestor, pode interferir 

no processo de aprendizagem e no relacionamento com o aluno para: (a) conduzir a relação 

entre os alunos?; (b) interagir com eles?; e (c) propor atividades que interferem na 

aprendizagem?” 

 

ESCOLA “A” - Item “a” – conduzir a relação entre alunos/ Item “b” – “interagir com 

eles”/  Item “c” – “propor atividades que interferem na aprendizagem”   
Professora Idade do aluno Comentários 

Denise 4 anos “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Samara  5 anos Sim, professor mediador entre os alunos.  

ESCOLA “B” - Item “a” – “conduzir a relação entre os alunos” 

Professora Idade do aluno Comentários 

Val 3  “Parcialmente” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Sônia  4 “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Marcia 4 “Parcialmente” – sem comentário adicional à resposta dada. 

ESCOLA “B” – Item “b” – “interagir com eles” 

Professora Idade do aluno Comentários 

Val 3  “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Sônia  4 “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Marcia 4 “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Escola “B” Item “c” – “propor atividades que interferem na aprendizagem” 

Professora Idade do aluno Comentários 

Val 3  “Parcialmente” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Sônia  4 “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Marcia 4 “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

 

Unimos os dados coletados em relação aos três primeiros itens (“a”, “b” e “c”) da 

questão 2 pelo fato de suas professoras participantes apresentarem a mesma resposta em relação 

a esses itens. Em todas elas, as respondentes concordaram que o professor gestor pode interferir 

no processo de aprendizagem e no relacionamento com os alunos para conduzir a relação entre 

eles e interagir com eles, assim como para propor atividades que interferem na aprendizagem. 

Por outro lado, enquanto a professora Denise não justificou a sua resposta em nenhum dos três 
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itens acima indicados, a professora Samara reportou que isto decorre do fato de o professor 

atuar como mediador nessa interface com o aluno. 

Houve divergência entre as respostas dadas pelas três professoras da Educação Infantil 

da Escola “B”, participantes desta pesquisa, em relação ao item “a” da Questão 2: uma indicou 

que o professor, enquanto professor gestor, pode interferir no processo de aprendizagem e no 

relacionamento com o aluno para conduzir a relação entre os alunos, enquanto as outras duas 

relataram que essa contribuição ocorre, mas parcialmente. Não houve nenhuma justificativa de 

resposta. 

No que se refere ao item “b” da Questão 2, as três professoras foram unânimes na 

resposta, concordando que o professor gestor pode interferir no processo de aprendizagem e no 

relacionamento com o aluno para interagir com ele. Contudo, não justificaram a opção 

escolhida.  

Dolzan e Rego (1997) sublinham que a construção do conhecimento está diretamente 

relacionada à interação entre sujeito/sujeito e sujeito/objeto. A mediação pedagógica é um 

importante elemento facilitador dessa construção. Para que ela seja viabilizada, é necessário 

que, conforme argumenta Masetto (2003), estejam presentes o diálogo, o debate, o desafio do 

novo conhecimento, o estímulo à comunicação, entre outros, assim como deve haver uma 

atitude de parceria e corresponsabilidade entre o professor os alunos em relação à busca da 

consecução de objetivos comuns, na qual o professor estimula e conecta os conhecimentos 

expostos por ele e aqueles que se construíram na interação professor-aluno e/ou aluno-aluno, 

favorecendo o desenvolvimento do senso de corresponsabilidade e de parceria em prol da 

aprendizagem.  

Houve divergência entre as respostas dadas pelas três professoras da Educação Infantil 

da Escola “B”, participantes desta pesquisa, em relação ao item “c” da Questão 2: duas 

indicaram que o professor, enquanto professor gestor, pode interferir no processo de 

aprendizagem e no relacionamento com o aluno para propor atividades que interferem na 

aprendizagem, enquanto a outra professora relatou que essa interferência ocorre, mas 

parcialmente. Não houve nenhuma justificativa de resposta por parte das participantes. 

 

Questão 2 -  A tabela a seguir apresenta dados coletados referentes aos itens “d”, “e” e “f” da 

Questão 2: “Conforme a sua opinião, o professor, enquanto professor gestor, pode interferir no 

processo de aprendizagem e no relacionamento com o aluno para: (d) ministrar o conteúdo da 
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aula?; (e) gerenciar imprevistos em sala de aula?; e (f) administrar conflitos de acordo com as 

circunstâncias da turma?  

 

Escola “A” - Item “d” – ministrar o conteúdo da aula”/ Item “e” – “gerenciar imprevistos 

em sala de aula”/ Item “f” – administrar conflitos de acordo com as circunstâncias da 

turma”   

Professora Idade do aluno  Comentário 

Denise 4 anos “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Samara  5 anos “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Escola “B” - Item “d” – “ministrar o conteúdo da aula”/ Item “e” – “gerenciar 

imprevistos em sala de aula”   

Professora Idade do aluno Comentários 

Val 3  “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Sônia  4 “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Marcia 4 “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Escola “B” - Item “f” – “administrar conflito de acordo com as circunstâncias da turma” 

Professora Anos Comentário 

Val 3  “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Sônia  4 “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Marcia 4 “Parcialmente” – sem comentário adicional à resposta dada. 

 

Novamente, unimos os dados coletados em relação aos três itens seguintes (“d”, “e” e 

“f”) da questão 2 pelo fato de as duas professoras participantes terem sido unânimes quanto à 

resposta “sim” para os três itens. Além disso, ambas não apresentaram justificativas para as 

respostas dadas. Por outro lado, elas concordaram que o professor gestor pode interferir no 

processo de aprendizagem e no relacionamento com o aluno para ministrar o conteúdo da aula, 

para gerenciar imprevistos que possam ocorrer em sala de aula, bem como para administrar 

conflitos de acordo com as circunstâncias da turma em prol do processo de aprendizagem no 

ambiente da sala de aula.  

O professor gestor deve estar preparado para ministrar o conteúdo da aula, que deve ser 

bem planejada. Nesse planejamento, devem ser previamente calculados possíveis imprevistos 

e conflitos que possam ocorrer no espaço de ensino e aprendizagem – e que, quando ocorrem, 

devem ser imediatamente enfrentados e gerenciados. Destarte, é fundamental que o professor 

gestor também esteja preparado para desempenhar o papel de mediador e negociador de 

conflitos no cotidiano escolar de forma que, na ocorrência de conflito, possa promover situações 

em que as partes nele envolvidas tenham a possibilidade de parar, entender e refletir sobre o 
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ocorrido, buscando encontrar sua solução, conscientizando-se sobre os diferentes pontos de 

vista de cada uma das partes envolvidas, permitindo a presença da escuta e do diálogo. 

Chrispiano (2007, p. 15) considera que o conflito “[…] é toda opinião divergente ou 

maneira diferente de ver ou interpretar um acontecimento”. Portanto, é uma manifestação 

natural que envolve diferentes interesses, podendo ser visto e enfrentado de forma positiva ou 

negativa, uma vez que tudo vai depender de como os indivíduos envolvidos no conflito lidam 

com essas diferenças. No que tange ao professor gestor, é fundamental que ele esteja preparado 

para lidar com situações de conflito, agindo como mediador que possa propiciar para todas as 

partes envolvidas formas de lidar com ele, gerando, assim, a partir do conflito, não uma 

experiência negativa, mas um entendimento mais abrangente do que está ocorrendo e, 

consequentemente, propiciando o crescimento de todos os envolvidos.  

Assim, o conflito, quando bem administrado, pode se tornar um instrumento a favor do 

processo de ensino e aprendizagem, propiciando aos envolvidos, por meio do mediador, a 

oportunidade para que eles, nesse processo, possam perceber que aquele conflito que está sendo 

vivenciado não é nada mais do que uma forma de expressar opiniões divergentes. À vista disso, 

pode contribuir para uma reflexão quanto à questão da possibilidade de solução de situações 

conflitantes quando há a presença do diálogo, do respeito, do entendimento, da 

responsabilidade, permitindo, assim, relações saudáveis e positivas de convivência. 

Em relação aos itens “d” e “e” da Questão 2, que questionavam se o professor, enquanto 

professor gestor, pode interferir no processo de aprendizagem e no relacionamento com o aluno 

para “ministrar o conteúdo da aula” e “gerenciar imprevistos em sala de aula”, as três 

professoras da Educação Infantil da Escola “B” foram unânimes tanto na resposta, escolhendo 

a opção “sim” nos dois itens, quanto ao fato de não terem adicionado nenhum comentário ou 

justificativa às respostas dadas para ampliar o nosso olhar sobre essas duas questões. 

Houve divergência entre as respostas dadas pelas três professoras participantes, com 

atuação na Educação Infantil da Escola “B”, em relação ao item “f” da Questão 2: duas 

professoras relataram que o professor, enquanto professor gestor, pode interferir no processo 

de aprendizagem e no relacionamento com o aluno para administrar conflitos de acordo com as 

circunstâncias da turma, enquanto a outra professora relatou que tal interferência pode ocorrer, 

mas apenas parcialmente. Não houve nenhuma justificativa de resposta. 

 

Questão 2 - A tabela a seguir apresenta dados coletados referentes aos itens “g” e “h”. 

“Conforme a sua opinião, o professor, enquanto professor gestor, pode interferir no processo 
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de aprendizagem e no relacionamento com o aluno para: (g) prever problemas que podem surgir 

durante as aulas?; e (f) preparar intervenções para gerenciar a turma?”  

 

ESCOLA “A” - Item “g” – “prever problemas que podem surgir durante as aulas” 

Item “h” – “preparar intervenções para gerenciar a turma” 

Professora Idade do aluno  Comentário 

Denise 4 anos “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Samara  5 anos “Parcialmente” – sem comentário adicional à resposta dada.  

ESCOLA “B” - Item “g” – “prever problemas que podem surgir durante a aula” 

Professora Anos Comentários 

Val 3  “Parcialmente” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Sônia  4 “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Marcia 4 “Parcialmente” – sem comentário adicional à resposta dada. 

ESCOLA “B” - Item “h” – “preparar intervenções para gerenciar a turma” 

Professora Anos Comentário 

Val 3  “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Sônia  4 “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Marcia 4 “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

 

Da mesma forma que nos seis itens anteriores, unimos os dados coletados em relação 

aos dois itens seguintes (“g”, e “h”) da questão 2 pelo fato de as duas professoras participantes 

não terem apresentado uma justificativa para as respostas dadas e terem apresentado a mesma 

divergência em suas respostas: enquanto a Professora Denise optou pela resposta “sim” para os 

dois itens, a Professora Samara indicou a resposta “parcialmente” para os mesmos itens. 

Portanto, a primeira respondente acredita que o professor, enquanto professor gestor, pode 

interferir no processo de aprendizagem e no relacionamento com o aluno para prever problemas 

que possam surgir durante as aulas, assim como a fim de preparar intervenções para gerenciar 

a turma, enquanto que a segunda respondente é de opinião que o professor gestor pode interferir 

apenas parcialmente nessas questões. Por outro lado, em ambas os itens, as duas professoras 

participantes não justificaram suas escolhas – o que poderia permitir-nos ampliar nosso olhar 

quanto às questões propostas. 

A sala de aula é um espaço de ensino e aprendizagem. Entretanto, para que eles ocorram, 

é necessário que seja trabalhado o conteúdo programático do curso, assim como questões que 

direta ou indiretamente afetam esse processo. Dentre eles, há questões que se referem ao 

conteúdo trabalhado, como expor claramente o assunto abordado; dar atividades com 

orientações claras; etc.; questões relacionadas à dinâmica da aula, como o tempo de aula e do 
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curso versus o conteúdo programático a ser trabalhado nesse período; a diversificação da 

dinâmica das atividades; o grau de envolvimento dos alunos na discussão sobre o conteúdo 

trabalhado; questões que se referem à gestão do professor, como saber lidar com alunos que 

tendem a apresentar atitudes inadequadas; saber observar e mudar agrupamentos que não 

funcionam; saber gerenciar desentendimentos entre alguns alunos; saber lidar com alunos 

especiais; entre outras questões. 

 Outrossim, há questões relacionadas aos indivíduos envolvidos nas interações que 

ocorrem em sala de aula, entendendo-se que esta também é um espaço em que se deve 

considerar as histórias de vida dos alunos e dos professores/gestores, pois tudo isso vai afetar 

esse espaço e o processo de ensino e aprendizagem. Isso exige que o professor não apenas tenha 

conhecimento de área e boa formação, mas que também saiba planejar a aula, incluindo nesse 

planejamento eventuais problemas que possam surgir durante as aulas; saiba observar, ouvir e 

interagir com os alunos, prestando atenção às suas falas e comportamentos; esteja preparado 

para intervenções necessárias para melhor gestão da turma; seja engajado ao seu trabalho; entre 

outros. 

Se o professor for devidamente qualificado e engajado, consequentemente terá maior 

probabilidade de estar preparado para prever eventuais problemas que possam surgir no 

decorrer das aulas ministradas e para gerenciar a turma, fazendo intervenções que se mostrem 

necessárias. Ele deve pensar sobre as possíveis alternativas na resolução de problemas, 

conflitos, sendo capaz de detectar o que obsta e o que facilita a sua solução, pois isto é um 

exercício reflexivo que contribui para um ambiente de ensino e aprendizagem mais saudável e, 

consequentemente, para um melhor desempenho de todos os envolvidos nesse processo. 

Problemas em sala de aula sempre ocorreram, ocorrem e ocorrerão. Portanto, é 

necessário que o professor gestor saiba enfrentá-los. Isto, por sua vez, demanda tempo, e a 

redução do tempo afeta fatores como o tempo que é dedicado ao conteúdo a ser ministrado, o 

tempo que é dedicado aos alunos, às interações, aos questionamentos, ao debate. 

Consequentemente, o professor gestor deve ser capaz não apenas de fazer intervenções para 

gerenciar a turma na ocorrência de problemas/conflitos, como também de reorganizar 

rapidamente o seu trabalho em sala de aula, desafiando e instigando os alunos a participarem 

da solução de problemas, impulsionando sua criatividade, curiosidade e interesse, desafiando-

os a buscarem possíveis soluções para o enfrentamento dessas situações. Assim, sua mediação 

também deve possibilitar o diálogo e a troca de experiências.  
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Houve, novamente, divergência entre as respostas dadas pelas três professoras 

participantes desta pesquisa em relação ao item “g” da Questão 2: uma professora indicou que 

o professor, enquanto professor gestor, pode interferir no processo de aprendizagem e no 

relacionamento com o aluno para prever problemas que possam surgir durante as aulas, 

enquanto a outra professora relatou que tal interferência pode ocorrer, mas apenas parcialmente. 

Não houve nenhuma justificativa de resposta. 

Em relação ao item “g” da Questão 2, as três professoras participantes, com atuação na 

Educação Infantil da Escola “B”, foram unânimes na resposta: o professor, enquanto professor 

gestor, pode interferir no processo de aprendizagem e no relacionamento com o aluno para 

preparar intervenções para gerenciar a turma. Entretanto, assim como nos outros itens 

anteriormente apresentados e respondidos por essas três professoras da Educação Infantil em 

relação à Questão 2, não houve nenhuma justificativa dada, ou comentário adicionado, para nos 

ajudar a ter uma ideia mais abrangente do seu posicionamento em relação a diversos itens do 

questionário on-line aplicado para esta pesquisa.  

No que se refere aos cinco professores participantes desta pesquisa, que atuam no 

segmento da Educação Fundamental I (1º. ao 5º. ano) da Escola “B”, nenhum deles apresentou 

qualquer comentário para as opções escolhidas nos oito itens da Questão 2. Portanto, obtivemos 

apenas escolha de opções, sem justificativas.  

Ao discorrerem sobre os aspectos positivos e negativos quanto ao uso do questionário 

em pesquisas, Marconi e Lakatos (1996) citam como vantagens: a utilização de menor número 

de respondentes pode proporcionar economia de custo e de tempo, com obtençaõ de uma 

amostra maior; e naõ sofre influência do entrevistador; e  como desvantagens: baixo índice de 

devoluçaõ; grande quantidade de perguntas em branco; dificuldade de conferir a confiabilidade 

das respostas; demora na devoluçaõ do questionário; e impossibilidade do respondente tirar 

eventuais dúvidas sobre as questões, o que pode levar a respostas equivocadas. Optamos pelo 

uso do questionário por considerarmos que seria o instrumento de coleta de dados mais 

adequado para o nosso objetivo de pesquisa e, de uma forma geral, acreditamos ter coletado 

uma quantidade considerável de respostas. Contudo, em alguns casos, como em relação à 

Questão 2, respondida pelos cinco professores da Educação Fundamental I da Escola “B”, 

supracitados, o resultado obtido foi abaixo das nossas expectativas. 

 

Escolas “A”, “B” e “C” - Ensino Fundamental I   
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Questão 1 - “Com base no curso “O professor gestor”, você acredita que o processo de 

formação continuada tem contribuído para melhorar a sua prática na gestão do tempo em sala 

de aula?” 

 

ESCOLA “A” - Item “a” – “gestão do tempo em sala de aula” 

Professora Ano  Comentários 

Juliana 1º  Sim, pois melhorou o rendimento das atividades e o tempo para fazê-las 

com sucesso. 

Silvia 2º  Sim, (mas) mais material de apoio à professora ficaria melhor. 

Mara 4º  Sim, é importante, pois possibilita a aprendizagem significativa do aluno. 

Administrar esse tempo resulta em objetivos alcançados. 

Ivete 5º Sim, é muito importante, pois melhora a aprendizagem. 

Escola “B” - Item “a” – gestão do tempo em sala de aula” 

Professora Ano  Comentários 

Joelma 1º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Paula 2º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Valquíria 3º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

João 4º Sim – aulas mais programadas. 

Vanusa 5º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Escola “C” Item “a” – gestão do tempo em sala de aula” 

Professora Ano Comentários 

Michele 1º Sim, é o momento em que colocamos em prática o que planejamos. 

Amanda 3º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Júlia 4º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Débora 5º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

 

Neste item, houve um afinamento na resposta ao questionamento, visto que as quatro 

professoras participantes selecionaram a opção “sim” (apesar da ressalva feita pela Profa. 

Sílvia, que sugeriu a adição de material de apoio para as aulas), indicando que o curso “O 

Professor Gestor” tem auxiliado para melhorar sua prática em sala de aula: melhorado no 

rendimento do professor com ampliação de tempo para realizar as atividades com sucesso; 

possibilitado uma aprendizagem mais significativa do aluno, visto que a gestão do tempo 

oportuniza que resultados sejam alcançados, pois melhora a aprendizagem no aluno. 

Concluímos, assim, que o referido curso contribuiu em relação ao fator “gestão do tempo” em 

sala de aula para essas professoras. 
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Conforme salienta Masetto (2010), a aula existe como um espaço e tempo para que o 

aluno possa aprender. Para isso, entretanto, é necessário que, como bem observa LÜCK (2012), 

sejam evitadas improvisações e falta de foco. Em vez disso, é imprescindível que as aulas sejam 

bem planejadas, pois “[…] é com base em um plano de ação focado na realização dos objetivos 

propostos que se organiza e direciona esse trabalho, e o professor pode manter-se atento aos 

alunos e focado em suas atividades” (LÜCK, 2012). Entretanto, para que as aulas sejam 

planejadas, inclusive quanto ao fator gestão do tempo, é imprescindível que o professor tenha 

uma formação adequada e, nesse sentido, o curso “O Professor Gestor” pode auxiliar nessa 

formação de forma continuada – como indicam os relatos das professoras participantes a partir 

da observação de sua prática. 

Além da gestão do tempo, há outros fatores que devem ser considerados, como a gestão 

do planejamento, a gestão do relacionamento do professor e do aluno, a gestão da aprendizagem 

do aluno e a gestão da formação continuada – temas esses que veremos a seguir.  

Os cinco professores participantes, que atuam na Educação Fundamental I da Escola 

“B” deram resposta positiva ao item “a” da Questão 1, que aborda a formação continuada 

oferecida pelo USE, por meio do curso “O Professor Gestor”, e que se refere ao olhar do 

professor quanto à melhora de sua prática em sala de aula após ter participado do curso, e, 

especificamente, saber se ele contribui diretamente na gestão do tempo em sala de aula. Quanto 

à justificativa para tal posicionamento, foi dada por apenas um dos cinco professores. Segundo 

ele, seria necessário haver aulas mais programadas para facilitar ou potencializar mais seu 

tempo em sala de aula. 

Como resultado das respostas dadas por quatro professoras do Ensino Fundamental I – 

1º ao 5º ano – da Escola “C” para o item “a” da Questão 1, todas afirmaram que o curso de 

formação continuada “O Professor Gestor” contribuiu para melhorar a sua prática na gestão do 

tempo em sala de aula, visto que, conforme comentado por Michele, uma das professoras 

respondentes, é o momento em que o professor pode colocar em prática o que ele havia 

previamente planejado para a aula daquela disciplina. Quanto aos outros três participantes, não 

apresentaram nenhuma justificativa para a opção escolhida como resposta. 

Como pode ser observado pelo reduzido número de justificativas apresentadas quanto 

ao fator gestão do tempo, parece ter sido um item que não chamou muito a atenção dos 

pesquisados e/ou que não mereceu reflexão. Entretanto, a gestão do tempo é um fator complexo 

e fundamental no processo de ensino e aprendizagem, dado que há uma forte e importante 
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relação entre a gestão do tempo de aula e a aprendizagem dos alunos. Conforme determina o 

Conselho Nacional de Educação de Portugal, 

 

A organização do tempo escolar centra-se nas diferentes formas de mobilizar e afetar 

esse recurso de forma a prosseguir o objetivo de qualificar e potenciar a aprendizagem 

dos alunos bem como de concretizar os objetivos curriculares prescritos. Se o 

Curriculum é a maneira de racionalizar o conhecimento considerado válido em função 

dos níveis e ritmos de desenvolvimento e maturidade dos alunos, a organização do 

tempo escolar centra-se nas diferentes maneiras de afetar o tempo disponível ao 

desenvolvimento sequencial e equilibrado do currículo e aos ritmos e rotinas da sua 

apropriaçaõ.  

Por isso se torna tão importante analisar, comparar e avaliar a forma como se processa 

essa adequação entre o que se pretende que seja apreendido e o tempo necessário à 

sua apropriação e consolidaçaõ.  

Quando falamos de tempo escolar deveremos entendê-lo como construção social e 

cultural que se expressa sob diferentes dimensões - falamos do tempo enquanto 

complexo de tempos múltiplos - desde o calendário, ao horário semanal, o tempo de 

lecionação de uma disciplina, ou os intervalos entre cada aula, o tempo de maior 

concentração da atenção e o indispensável à consolidação das aprendizagens.  

A organização desses tempos múltiplos rege-se por critérios da sua distribuição entre 

tempo de aprendizagem e tempo de lazer e/ou socialização, tempos que exigem maior 

concentração e esforço, intercalados com outros de maior descontração ou diversão. 

Por outro lado, as técnicas pedagógicas concebidas pelo conhecimento dos ritmos e 

das sequências de aprendizagem constituem um dos instrumentos mais decisivos para 

uma boa gestaõ do tempo da aprendizagem. (CNE, 2017, p. 5). 

 

Há, também, a necessidade de assegurar ao aluno o direito de aprender/progredir no 

próprio ritmo. Por isso, conforme salienta Dalben (2000), é imprescindível flexibilizar, ou seja, 

adequar o tempo às características de todo e qualquer aluno, e esta questão também deve ser 

considerada nas propostas pedagógicas das redes escolares e abordada como um dos temas 

centrais da formação continuada de professores, para que estes aprendam a lidar com a relação 

entre o tempo escolar e o tempo do aluno nesse contexto, considerando os diferentes estilos e 

ritmos de aprendizagem. 

 

Ensino Fundamental I   

 

Questão 1 - “Com base no curso “O professor gestor”, você acredita que o processo de 

formação continuada tem contribuído para melhorar a sua prática em sala de aula na gestão do 

planejamento em aula?”  

 

ESCOLA “A” - Item “b” – “gestão do planejamento” 

Professora Ano Comentários 

Juliana 1º  Sim, o planejamento é feito de forma que possa contemplar todos os alunos. 

Silvia 2º  Sim, formações mais completas relacionado a experiências. 
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Mara 4º  Sim, primordial, pois não se alcança metas sem planejamento. E todas as 

aulas têm um objetivo especifico. 

Ivete 5º  Sim, muito importante para uma boa qualidade de aula. 

ESCOLA  “B” -- Item “b” – “gestão do planejamento em aula” 

Professora Ano Comentários 

Joelma 1º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Paula 2º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Valquíria 3º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

João 4º Sim – a apostila do professor vem bem explicada. 

Vanusa 5º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

ESCOLA “C” - Item “b” – “gestão do planejamento em aula” 

Professora Ano Comentários 

Michele 1º Sim, é muito importante, pois nos guiará e nos manterá seguro sobre os 

assuntos em questão. Nos orienta em qualquer mudança nos conteúdos, 

por isso deve ser flexível. 

Amanda 3º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Júlia 4º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Débora 5º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

 

Com relação ao curso “O Professor Gestor”, todos os professores participantes das 

escolas “A”, “B” e “C” foram unânimes ao indicarem que ele contribui para melhorar a sua 

prática em sala de aula, inclusive na gestão do planejamento da aula. Embora nem todos tenham 

justificado o motivo dessa resposta positiva, foi a afirmativa indicada na maioria das respostas. 

Concluímos, assim, que, de modo geral, primando pela qualidade do trabalho, gestão do 

planejamento e outros itens, o referido curso foi indicado pelos respondentes desta pesquisa e 

que dele participaram como um fator que contribui positivamente para a gestão do planejamento 

em aula. 

 

Escolas “A”, “B” e “C” - Ensino Fundamental I   

 

Questão 1 - “Com base no curso “O Professor Gestor”, você acredita que o processo de 

formação continuada tem contribuído para melhorar a sua prática em sala de aula na gestão do 

relacionamento e comportamento professor x aluno?”  

 

ESCOLA “A” - Item “c” – “gestão do relacionamento professor x aluno” 

Professor Ano Comentários 
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Juliana 1º  Sim, pois o professor tem que ser o mediador da sala e manter um bom 

relacionamento com todos. 

Silvia 2º  “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Mara 4º  Sim, faz toda a diferença, pois que o bom relacionamento entre ambos 

facilita a aprendizagem do aluno. 

Ivete 5º  Sim, faz uma boa diferença, pois um bom relacionamento entre professor e 

aluno traz uma ótima qualidade de aula. 

ESCOLA “B” - Item “c” – “gestão do relacionamento professor x aluno” 

Professora Ano Comentários 

Joelma 1º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Paula 2º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Valquíria 3º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

João 4º Sim – aulas mais dinâmicas. 

Vanusa 5º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

ESCOLA “C” - Item “c” – “gestão do relacionamento professor x aluno” 

Professora Ano Comentários 

Michele 1º Sim, saber o limite entre ambos (direitos e deveres). 

Amanda 3º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Júlia 4º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Débora 5º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

 

Quanto à gestão do relacionamento professor-aluno, os professores foram unânimes em 

reafirmar o “sim”. Alguns destacaram, em comentários adicionais, a importância do bom 

relacionamento entre professor e aluno para a dinâmica da aula e o processo de aprendizagem 

e da importância de o professor ser o mediador nesse processo. Além disso, uma das professoras 

reportou que o processo de formação continuada oferecido pelo USE tem contribuído para 

melhorar a sua prática em sala de aula na gestão do relacionamento e comportamento, inclusive 

no que se refere a observar o limite entre direitos e deveres tanto do professor quanto do aluno. 

 

Escolas “A”, “B” e “C” - Ensino Fundamental I   

 

Questão 1 - “Com base no curso “O Professor Gestor”, você acredita que o processo de 

formação continuada tem contribuído para melhorar a sua prática em sala de aula na gestão da 

aprendizagem do aluno?”  

 

ESCOLA “A” - Item “d” – “gestão da aprendizagem” 

Professora Ano Comentários 
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Juliana 1º Sim, sempre buscando atividades e métodos que auxiliem na 

aprendizagem. 

Silvia 2º  Sim, a teoria de organização de estudo do aluno é válida. 

Mara 4º  Sim, também é fundamental, esse deve ser um acompanhamento do 

professor e também da família. 

Ivete 5º  Sim, também é fundamental. 

ESCOLA “B” - Item “d” – “gestão da aprendizagem do aluno” 

Professora Ano Comentários 

Joelma 1º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Paula 2º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Valquíria 3º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

João 4º Sim – com aulas mais dinâmicas, os alunos interagem mais. 

Vanusa 5º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

ESCOLA “C” - Item “d” – “gestão da aprendizagem do aluno” 

Professora Ano Comentário 

Michele 1º Sim, é o momento de avaliar o desempenho do aluno. 

Amanda 3º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Júlia 4º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Débora 5º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

 

Sobre a gestão da aprendizagem do aluno, preponderou o “sim”. Os professores 

comentaram sobre a contribuição do material didático com relação ao dinamismo das aulas, o 

que leva o aluno a se tornar mais motivado e, consequentemente, interagir mais. Em relação à 

Escola “C”, observamos que uma das respondentes citou sobre o momento de “avaliar o 

desempenho dos alunos” e que consideramos ser um item importante e que merece atenção, 

pois o ato de avaliar enquanto processo é notadamente distinto do processo de gestão da 

aprendizagem.  

Conforme faz notar Lück (2014, p. 41), a gestão da aprendizagem é  constituída por 

meio de um processo “[...] que se qualifica  mediante o entendimento da natureza dinâmica da 

aprendizagem, e dos objetivos gerais da educação, que não podem ser perdidos de vista em cada 

momento e em cada atividade de promoção da aprendizagem e sua avaliação, em caráter 

pedagógico”. Para que ela ocorra, é necessário também que haja um processo de relacionamento 

interpessoal, ou seja, uma condição “[...] que atribui à aprendizagem o caráter educacional, 

induz o aluno a tornar pessoal o processo de aprender e a desenvolver competências humanas” 

(ibidem, p. 42). 
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O professor atua diretamente nesse processo, influenciando a aprendizagem e a 

formação dos alunos. Por isso, “[...] o modo como atua, as atitudes que adota, as intervenções 

que promove ou deixa de promover afetam indelevelmente as atitudes dos alunos em relação 

ao processo de aprendizagem” (ibidem, p. 53).    

 

Escolas “A”, “B” e “C” - Ensino Fundamental I 

 

Questão 1 - “Com base no curso “O professor gestor”, você acredita que o processo de 

formação continuada tem contribuído para melhorar a sua prática em sala de aula na gestão da 

formação continuada do professor?”  

 

ESCOLA “A” - Item “e” – “gestão da formação continuada” 

Professora Ano Comentários 

Juliana 1º Parcialmente – houve pouca participação de curso durante o ano. 

Silvia 2º Parcialmente – assuntos importantes que deveriam ser tratados durante o 

ano letivo. 

Mara 4º  Sim – essa é uma parte difícil, porém necessária para o docente. O docente 

deve atualizar e geralmente é ele quem custeia seus cursos de formação. 

Ainda bem que este curso é fornecido sem custos. 

Ivete 5º  Sim – é muito importante, porém uma parte muito difícil. Pois o docente 

sempre deve se atualizar com cursos. 

ESCOLA “B” - Item “e” – “gestão da formação continuada do professor” 

Professora Ano Comentários 

Joelma 1º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Paula 2º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Valquíria 3º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

João 4º Sim – o interesse em continuar progredindo. 

Vanusa 5º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

ESCOLA “C” - Item “e” –“gestão da formação continuada” 

Professora Ano Comentários 

Michele 1º Sim, onde o professor vai ampliar seus conhecimentos e estratégias para 

melhorar o desenvolvimento da aula. 

Amanda 3º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Júlia 4º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Débora 5º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

 

Sobre o item “e”, a maioria dos entrevistados afirmou que o curso contribui para a gestão 

da formação continuada do professor. Por outro lado, em relação às escolas “B” e “C”, a maioria 
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não apresentou uma justificativa para tal escolha, exceto: uma professora participante relatou 

que acredita que o processo de formação continuada tem contribuído para melhorar a sua prática 

em sala de aula na gestão da formação continuada do professor e que tem interesse em dar 

continuidade a esse processo, enquanto outra relatou que é por meio desse processo que o 

professor consegue ampliar seus conhecimentos e estratégias em prol do processo de ensino e 

aprendizagem em sala de aula. Quanto aos professores participantes da escola “A”, duas 

consideraram esse apoio adicional à formação continuada muito relevante, apesar de 

salientarem que também há dificuldade do professor em aplicar essa teoria à prática docente. 

Além disso, ainda em reação a escola “A”, duas das professoras salientaram que o curso “O 

Professor Gestor” atende apenas parcialmente ao processo de formação continuada, na medida 

em que teve baixa participação por parte dos docentes e por ter deixado de abordar assuntos 

que deveriam ter sido tratados no ano letivo e que também eram pertinentes para os professores 

envolvidos. 

 

Escola “A”, “B” e “C” - Educação Fundamental I  

 

Questão 2 - A tabela abaixo, apresenta dados coletados referentes ao item “a” da Questão 2: 

“Conforme a sua opinião, o professor, enquanto professor gestor, pode interferir no processo 

de aprendizagem e no relacionamento com o aluno para conduzir a relação entre os alunos? 

 

ESCOLA “A” Item “a” – “conduzir a relação entre alunos” 

Professora Ano Comentários 

Juliana 1º  Sim, o bom relacionamento entre os alunos facilita o trabalho em 

grupo. 

Silvia 2º  Sim, o professor é também mediador na relação entre alunos. 

Mara 4º  Sim, pois estes devem aprender a conviver com o diferente, com o 

outro. 

Ivete 5º  Sim, pois eles devem aprender a convivência, e as diferenças com 

os outros. 

ESCOLA “B” - Item “a” – “conduzir a relação entre os alunos” 

Professora Ano Comentários 

Joelma 1º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Paula 2º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Valquíria 3º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

João 4º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 
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Vanusa 5º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

ESCOLA “C” Item “a” – “conduzir a relação entre os alunos” 

Professora Ano Comentário 

Michele 1º Sim, o professor é um mediador. 

Amanda 3º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Júlia 4º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Débora 5º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

 

Sobre a interferência no processo de aprendizagem e no relacionamento com o aluno, 

tendo o professor como gestor em conduzir a relação entre alunos, os professores foram 

unânimes em afirmar, mais uma vez, que “sim”. Alguns, inclusive, salientaram a importância 

do papel do professor enquanto mediador/facilitador do processo de ensino e aprendizagem, 

observando que, como tal, deve gerir diferenças, fomentando a convivência entre os alunos. 

A tabela abaixo apresenta dados coletados referentes ao item “b” da Questão 2: 

“Conforme a sua opinião, o professor, enquanto professor gestor, pode interferir no processo 

de aprendizagem e no relacionamento com o aluno para interagir com ele? 

 

ESCOLA “A” - Item “b” – interagir com ele” 

Professor Ano  Comentários 

Juliana 1º  Sim, temos sempre que interagir para obter bons resultados. 

Silvia 2º  Sim, trabalho em grupo e onde os mesmos tenham que expor sua opinião, 

potencializa os resultados de aprendizagem. 

Mara 4º  Sim, indispensável a interação entre o professor e os alunos e entre os 

próprios alunos. 

Ivete 5º  Sim, é sempre muito bom e indispensável para um bom relacionamento 

professor e aluno. 

ESCOLA “B Item “b” – “interagir com ele” 

Professora Ano Comentários 

Joelma 1º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Paula 2º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Valquíria 3º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

João 4º Sim – com vídeos e as atividades do portal. 

Vanusa 5º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

ESCOLA “C” Item “b” – “interagir com ele” 

Professora Ano Comentário 

Michele 1º Sim, ser um motivador. 

Amanda 3º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 
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Júlia 4º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Débora 5º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

 

Considerando o item “b”, sobre as interações, todos os participantes afirmaram que 

“sim”, pois é fundamental que se mantenha o bom relacionamento entre todos os participantes 

do processo de ensino e aprendizagem. 

Tardif (2002) observa que o saber docente é um constructo social, dado que a atividade 

docente só ocorre por meio da interação com outros indivíduos. Salienta que o professor deve, 

em seu processo de formação, passar por uma grande quantidade de interações, visto que, para 

ensinar, é necessário que escolhas sejam feitas e que elas “[…] dependem da experiência dos 

professores, de seus conhecimentos, convicções e crenças, de seu compromisso com o que 

fazem de suas representações a respeito dos alunos e, evidentemente, dos próprios alunos”. 

(TARDIF, 2002, p. 132). 

A tabela abaixo apresenta dados coletados referentes ao item “c” da Questão 2: 

“Conforme a sua opinião, o professor, enquanto professor gestor, pode interferir no processo 

de aprendizagem e no relacionamento com o aluno para propor atividades que interferem na 

aprendizagem?  

 

 

ESCOLA “A” Item “c” – “propor atividades que interferem na aprendizagem” 

Professora Ano Comentários 

Juliana 1º  Sim, cada atividade tem que auxiliar na necessidade do aluno. 

Silvia 2º  Sim, a atividade, avaliações continua e mediadora da aprendizagem do 

aluno. 

Mara 4º  Sim, obviamente, principalmente atividades diferenciadas, lúdicas e de 

recuperação quando necessárias. 

Ivete 5º  Sim, muito importante, principalmente as atividades diferenciadas, lúdicas 

e de recuperação. 

ESCOLA “B” - Item “c” – “propor atividades que interferem na aprendizagem” 

Professora Ano Comentários 

Joelma 1º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Paula 2º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Valquíria 3º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

João 4º Sim – atividades que trazem o conhecimento prévio do aluno. 

Vanusa 5º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

ESCOLA “C” Item “c” – “propor atividades que interferem na aprendizagem” 

Professora Ano Comentários 
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Michele 1º Sim, hoje principalmente uma atividade que chame a atenção e o interesse 

do mesmo. 

Amanda 3º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Júlia 4º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Débora 5º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

 

Quando questionados quanto à possiblidade de interferência na aprendizagem enquanto 

professor gestor na proposição de atividades que impactam na aprendizagem dos alunos (item 

“c”), os professores pesquisados foram unânimes ao darem uma resposta positiva, justificando 

que as atividades devem auxiliar o aluno, ser diferenciadas, lúdicas e, até mesmo, de reforço, 

quando necessárias. 

No levantamento das respostas dadas para o item “c”, onde foi solicitado ao professor, 

enquanto professor gestor, um olhar sobre a possibilidade de o professor interferir no processo 

de aprendizagem do aluno e no relacionamento com ele para propor atividades que interferem 

na aprendizagem, todos os professores responderam de forma afirmativa. Já no que diz respeito 

a justificativas, foi apresentada por apenas um dos cinco participantes. Segundo ele, o professor 

pode interferir no processo de aprendizagem para propor atividades que utilizem o 

conhecimento prévio do aluno. 

Na realidade, afirmamos que o professor deve considerar o conhecimento prévio do 

aluno em todas as atividades desenvolvidas em sala de aula, visto que o aluno traz tal 

conhecimento para a sala de aula e que deve ser considerado, respeitado e compartilhado. Como 

bem salienta Freire (1992), 

 

É preciso que o educador saiba que o seu “aqui” e o seu “agora” são quase sempre o 

“lá” do educando. Mesmo que o sonho do educador seja naõ somente tornar o seu 

“aqui agora”, o seu saber, acessível ao educando, mas ir mais além de seu “aqui agora” 

com ele ou compreender, feliz, que o seu educando ultrapasse o seu “aqui”, para que 

esse sonho se realize tem que partir do “aqui” do educando e não do seu. No mínimo, 

tem de levar em consideração a existência do educando e respeitá-lo. no fundo, 

ninguém chega lá partindo de lá, mas de um certo aqui. Isto significa, em última 

análise, que não é possível ao educador desconhecer, subestimar ou negar os “saberes 

de experiências feitas” com que os educandos chegam à escola. (FREIRE, 1992, p. 

59). 

 

 

As quatro professoras pesquisadas indicaram que o professor gestor pode interferir no 

processo de aprendizagem e no relacionamento com o aluno para propor atividades que 

interferem na aprendizagem (item “c” da Questão 2). Já quanto às justificativas, novamente 
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apenas uma das quatro participantes a apresentou, observando que tal interferência pode ocorrer 

principalmente por meio da aplicação de atividades que despertem o interesse do aluno. 

A tabela abaixo apresenta dados coletados referentes ao item “d” da Questão 2: 

“Conforme a sua opinião, o professor, enquanto professor gestor, pode interferir no processo 

de aprendizagem e no relacionamento com o aluno para ministrar o conteúdo da aula?”  

 

ESCOLA “A” - Item “d” – “ministrar o conteúdo de aula” 

Professora Ano Comentários 

Juliana 1º  Sim, as aulas com a participação dos alunos, nos mostra como está o 

processo de aprendizagem de cada um. 

Silvia 2º  Sim, pois o professor tem a liberdade para realizar sua didática. 

Mara 4º  Sim – uma vez que o professor conhece a turma, pode se preparar para 

situações recorrentes. 

Ivete 5º  Sim – muito importante, uma vez que o professor conhece toda sua turma 

para que possa preparar uma aula de qualidade. 

ESCOLA “B” Item “d” – “ministrar o conteúdo da aula” 

Professora Ano Comentários 

Joelma 1º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Paula 2º  “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Valquíria 3º  “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

João 4º  Sim – com os conteúdos do portal, ficou muito mais fácil. 

Vanusa 5º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

ESCOLA “C” Item “d” – “ministrar o conteúdo da aula” 

Professora Ano Comentário 

Michele 1º Sim, é indispensável o professor propor e direcionar os conteúdos 

adequados. 

Amanda 3º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Júlia 4º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Débora 5º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

 

O resultado do item “d” indica que é possível que o professor, enquanto professor gestor, 

interfira no processo de aprendizagem ao ministrar o conteúdo da aula. A partir do pressuposto 

que o professor conhece o seu aluno, observam que ele consegue avaliar como está o seu 

processo de aprendizagem, que pode se preparar para situações recorrentes em sala de aula, 

assim como que pode planejar uma aula de qualidade. Quanto às justificativas, apenas uma nos 

foi apresentada, relatando que tal interferência pode ser feita por meio de vídeos e atividades 

que o USE disponibiliza em seu portal. 
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Salientamos, aqui, que o USE disponibiliza em seu portal vídeos e atividades, 

elaborados a partir do conteúdo programático de cada segmento e organizados por área, que 

podem ser utilizados como material de apoio pelos professores que ministram aulas nas escolas 

parceiras. Antes de utilizá-los, entretanto, os professores passam por cursos que os orientam 

sobre como e em quais situações podem utilizá-los. Destarte, é um material que foi elaborado 

objetivando apoiar e enriquecer o trabalho do docente em sala de aula, e não apenas de facilitá-

lo. 

A tabela abaixo apresenta dados coletados referentes aos itens “e”, “f”, “g” e “h” da 

Questão 2: “Conforme a sua opinião, o professor, enquanto professor gestor, pode interferir no 

processo de aprendizagem e no relacionamento com o aluno para:” 

 

ESCOLA “A” Item “e” – “gerenciar imprevistos em sala de aula” 

Professora Ano Comentários 

Juliana 1º  Sim, o professor sempre tem que estar preparado para imprevistos no 

decorrer da aula. 

Silvia 2º  Sim, cabe ao professor mediar estas situações em sala de aula. 

Mara 4º  Sim – uma vez que o professor conhece a turma, pode se preparar para 

situações recorrentes. 

Ivete 5º  Sim – é muito importante. 

ESCOLA “A” Item “f” – “administrar conflitos de acordo com as circunstâncias da 

turma” 

Professora Ano Comentários 

Juliana 1º  Sim, não houve manifestação da professora. 

Silvia 2º  Sim, o trabalho de conceitos éticos com os alunos é uma boa alternativa 

para administrar conflitos. 

Mara 4º  Sim – uma vez que o professor conhece a turma, pode se preparar para 

situações recorrentes. 

Ivete 5º  Sim – nesse caso é necessária toda a atenção do professor. 

ESCOLA “A” Item “g” – “prever problemas que podem surgir durante as aulas” 

Professora Ano Comentários 

Juliana 1º Parcialmente – sem comentário adicional à resposta dada. 

Silvia 2º Parcialmente, o professor deve estar preparado e aberto para mediar 

os conflitos. 

Mara 4º Sim – uma vez que o professor conhece a turma, pode se preparar para 

situações recorrentes. 

Ivete 5º Sim – muito importante, uma vez que o professor conhece toda a sua 

turma para que possa preparar uma aula de qualidade. 

ESCOLA “A” Item “h” – “preparar intervenções para gerenciar a turma” 

Professora Ano Comentários 

Juliana 1º  “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Silvia 2º  “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Mara 4º  “Parcialmente” – sem comentário adicional à resposta dada. 
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Ivete 5º  “Parcialmente” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Escola “B” - Itens “e”, “f”, “g” e “h” 
Professora Ano Comentários 

Joelma 1º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Paula 2º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Valquíria 3º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

João 4º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Vanusa 5º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Escola “C” - Item “e” – “gerenciar imprevistos em sala de aula” 
Professora Ano Comentários 

Michele 1º Sim, claro, já que eles são responsáveis, cabe a escola e o professor 

intervir 

Amanda 3º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Júlia 4º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Débora 5º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

 

ESCOLA “C” - Item “f” – “administrar conflitos de acordo com as circunstâncias da 

turma” 

Professora Ano Comentários 

Michele 1º Sim, creio que é o papel do professor mediar os conflitos. 

Amanda 3º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Júlia 4º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Débora 5º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

ESCOLA “C” - Item “g” –“ prever problemas que podem surgir durante as aulas” 
Professora Ano Comentário 

Michele 1º Sim, o professor é a pessoa mais próxima. 

Amanda 3º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Júlia 4º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Débora 5º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

ESCOLA “C” - Item “h” –“preparar intervenções para gerenciar a turma” 

Professora Ano Comentários 

Michele 1º Sim, somos os primeiros a intervir com os nossos alunos. 

Amanda 3º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Júlia 4º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Débora 5º “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

 

Quanto aos itens “e”, “f”, “g” e “h” da questão 2, os professores pesquisados foram, em 

sua grande maioria, positivos em relação a todos os itens – exceto em quatro relatos, de 

professores participantes da escola “A”, que reportaram, quanto ao item “g”, que o professor 

gestor pode interferir apenas parcialmente no processo de aprendizagem e no relacionamento 
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com o aluno para prever problemas que possam eventualmente surgir durante as aulas, e, quanto 

ao item “h”, que poderiam apenas parcialmente interferir apenas parcialmente no processo de 

aprendizagem e no relacionamento com o aluno para preparar intervenções em sua gestão. 

Como justificativa pela escolha da alternativa positiva, declararam que o professor deve estar 

sempre preparado para enfrentar os imprevistos durante a aula. Na gestão do imprevisto, por 

conhecer a turma, pode se preparar para eventuais situações de imprevisto recorrentes e realizar 

a sua mediação em sala de aula. 

Cabe observarmos aqui que obtivemos menor número de comentários do que 

esperávamos para essa questão 2 do questionário aplicado. 

Ainda em relação à tabela acima, duas professoras declararam que, quando o professor 

conhece a turma, ele se prepara previamente para lidar com situações no cotidiano escolar que 

envolvam algum problema, oferecendo, assim, aos seus alunos, uma aula de qualidade. Em um 

dos comentários, uma das participantes explica que ocorre a interferência porque o professor é 

a pessoa mais próxima do aluno no ambiente da sala de aula. Por isso, é importante que haja 

diálogo e que seja considerada a relevância do fator afetivo na interação professor-aluno. 

Concordando com o comentário dessa participante e a partir da nossa própria experiência e 

formação, sublinhamos que, conforme argumenta Aquino (1996, p. 50), os fatores afetivos 

“[…] são necessários à aprendizagem e independem da definição social do papel escolar, ou 

mesmo um maior abrigo das teorias pedagógicas, tendo como base o coração da interação 

Professor-Aluno, isto é, os vínculos cotidianos”. 

Ressaltamos que, além da relevância dos laços afetivos, o professor deve ser capacitado 

tanto para prever possíveis problemas que possam ocorrer em sala de aula quanto para geri-los, 

pois, caso não esteja preparado nesse sentido, poderá ocasionar diversas consequências 

negativas ao processo de ensino e aprendizagem. Destarte, é necessária haver essa capacitação 

na formação inicial, assim como que ela seja abordada na formação continuada. De uma forma 

geral, é importante que o professor procure conversar com os seus alunos, que saiba ouvi-los, 

observar quando algum problema leve a um clima de conflito, assim como que esteja preparado 

para solucionar possíveis problemas que possam surgir durante a aula e que impacte 

negativamente no processo de ensino e aprendizagem. 

Aqui surge novamente a questão da relevância da formação do professor. Sublinhamos 

que a sala de aula é um espaço privilegiado de negociações e de produção de novos sentidos e 

significados, mas para que ele seja utilizado em todas as suas dimensões é necessário que o 
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professor esteja capacitado para isso, que saiba desempenhar o seu papel, inclusive no que se 

refere a intervenções em sala de aula. 

 

Escolas “A”, “B” e “C” - Ensino Fundamental II e Ensino Médio 

 

Questão 1 - com base no curso “O Professor Gestor”, você acredita que o processo de formação 

continuada tem contribuído para melhorar a sua prática na gestão do tempo em sala de aula?” 

  

ESCOLA “A” Item “a” – “Gestão do tempo em sala de aula” 

Professor Disciplina Comentários 

Aldo Matemática Sim, é importante a formação do professor como gestor do tempo, 

distribuição do mesmo para as atividades propostas. 

Marta L. Portuguesa Sim, muito importante o material em sala. 

Carlos  Química Sim, é importante parta a formação do professor como gestor do 

tempo. 

Valter Física Sim, a relação temporal com o educando é de suma importância, 

pois conseguimos entender melhor. 

Helber  História Sim, é importante para o aprendizado dos alunos. 

Nalva Filosofia Sim, é importante o professor gestor saber administrar o tempo das 

atividades propostas em sala de aula. 

Flávio Biologia Não, mesmo com o material didático e as atividades do site do 

Universitário ainda faltam materiais de apoio ao professor. 

ESCOLA “B” - Item “a” – gestão do tempo em sala de aula” 

Professor Disciplina Comentários 

Vilsom  Matemática Sim, Introdução eficaz da tecnologia. 

Sandro  Espanhol Parcialmente, pois não tem um objetivo direto com a disciplina e 

sim um foco geral. 

Dênis L. Portuguesa “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Vanda Inglês “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Pedro  Arte Sim, facilita a prática pedagógica em sala, otimizando o tempo de 

ensino. 

ESCOLA “C” Item “a” – “gestão do tempo em sala de aula” 

Professores Disciplina Comentários 

Nilton Hist. Geog. Sim, desenvolvimento de conteúdo.  

Sônia L. Portuguesa Sim, conteúdo bem elaborado. 

Ari Ciências Sim, nos dá suporte e orientação para as aulas. 

Jussara Inglês Sim, esta organização auxilia no desenvolvimento do conteúdo. 

 

Como resultado nas respostas dadas por professores do Ensino Fundamental II e Ensino 

Médio da Escola “A” para o item “a” da Questão 1, apenas um professor participante declarou 
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que o curso de formação continuada não contribuiu para melhorar a sua prática em sala de aula 

– apesar de sua justificativa indicar que ele contribuiu, mas parcialmente, pois relatou que 

“mesmo com o material didático e as atividades do site do Universitário, ainda faltam materiais 

de apoio ao professor”. Quanto aos demais professores respondentes, estes concordaram que o 

curso de formação continuada favorece a melhoria da prática diária em sala de aula quanto à 

gestão do tempo.  

Portanto, de uma forma geral, os respondentes reportaram que o curso “O Professor 

Gestor”, oferecido aos professores do USE, potencializou ministrar os conteúdos em sala de 

aula, auxiliando os professores pesquisados no dia a dia escolar, na administração, na condução 

e distribuição das atividades propostas, pois a gestão tempo é um item de grande relevância na 

docência, na formação do professor como gestor desse processo, facilitando a relação temporal 

com o aluno.  

A gestão mobiliza, coordena, orienta e organiza a atividade humana para a realização 

de objetivos. Para qualquer tipo de gestão, é fundamental que o professor saiba lidar com a 

questão do tempo, tanto no que se refere ao planejamento do curso e da aula a ser ministrada 

quanto ao tempo utilizado em sala de aula. Como bem observa Lück (2012), “É com base em 

um plano de ação focado na realização dos objetivos propostos que se organiza e direciona esse 

trabalho, e o professor pode manter-se atento aos alunos e focado em suas atividades.”  

Richards e Nunan (1995) observam que o tempo gasto pelos alunos em uma aula, 

quando engajados nas atividades propostas, é uma contribuição importante para o seu processo 

de aprendizagem. O tempo é um elemento fundamental, inclusive para a própria escola 

enquanto instituição, uma vez que “constitui um dos elementos estruturais e estruturantes na 

cultura de escola” (BENEDITO, 2008, p. 33). Entretanto, esse tempo de atividades, de 

cumprimento do que é estipulado no programa de curso, destinado à aprendizagem dos 

conteúdos de ensino, distribuído pelas diferentes funções e objetivos do ensino, é um tempo 

formal. Adicionalmente, deve ser computado o tempo informal em sala de aula, que também 

faz parte do processo de ensino e aprendizagem e que é necessário para que o professor possa 

lidar com eventuais problemas e situações inesperadas que ocorram em sala de aula, assim 

como para que o aluno possa ter a possibilidade de dedicar algum tempo à iniciativa pessoal, 

possa ter algum momento livre para escolher atividades fora do currículo. Em suma, o professor 

deve saber lidar bem com a gestão do tempo, mas também perceber que ele não é um mero 

executor de atividades e que há uma diferença entre o tempo prescrito e o trabalho realizado. 
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Cabe citar aqui o estudo de Machado (2004)1, citado por Rodrigues (2009), que, com o 

objetivo de construir uma abordagem interdisciplinar das diferentes questões relacionadas ao 

trabalho educacional na coexistência do trabalho prescrito e do trabalho real, salienta que o 

trabalho do professor interage com o fluxo de acontecimentos que ocorrem em uma sala de 

aula, assim como na escola, passando a ser analisado por um conjunto de atividades visíveis e 

invisíveis, previstas e não previstas, visto que o professor deve trabalhar com os conteúdos 

prescritos, mas também deve computar em seu trabalho os momentos não prescritos, 

redimensionando os conteúdos do curso no confronto com a situação e com o momento em que 

atua na docência. 

Observamos que houve divergência entre as respostas dadas: enquanto alguns 

professores declararam que o curso “O Professor Gestor”, como parte do processo de formação 

continuada, contribui para melhorar a sua prática, impactando positivamente na gestão do 

tempo em sala de aula, um deles optou pela alternativa “parcialmente”, justificando que o curso 

oferece melhorias de forma parcial para melhorar sua prática em sala de aula por não ter uma 

ligação direta com a disciplina ministrada, visto que o curso, ao abordar esse tema, tem um foco 

mais geral, e não voltado para uma disciplina específica. Por outro lado, dois dos professores 

que escolheram a opção “sim” e que apresentaram justificativa para a resposta dada, 

apresentaram uma opinião diferente: um deles declarou que o referido curso facilita a prática 

em sala de aula, otimizando o fator tempo, enquanto o outro indicou que há melhor gestão do 

tempo em função de uma introdução eficaz da tecnologia, sem, entretanto, explicar qual é a 

relação existente entre tempo e tecnologia no que se refere à gestão do tempo em sala de aula. 

No geral, os professores participantes relatam que o material apresenta conteúdo bem 

elaborado e que o curso os auxilia no que diz respeito ao planejamento de aulas, com orientações 

para o desenvolvimento do conteúdo a ser ministrado.  

 

Questão 1 – “Com base no curso “O Professor Gestor”, você acredita que o processo de 

formação continuada tem contribuído para melhorar a sua prática na gestão do planejamento 

em    aula?”  

 

ESCOLA “A” Item “b” – “gestão do planejamento em aula” 

Professor Disciplina Comentários  

                                                 
1 MACHADO, A. R. (Org.). O ensino como trabalho: uma abordagem discursiva. Londrina: Eduel, 2004. 
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Aldo Matemática Sim, o planejamento norteando o professor em direção aos 

objetivos pré-estabelecidos. 

Marta L. Portuguesa Sim, planejamento faz toda a diferença. 

Carlos  Química Sim, sem gestão não há administração correta do tempo e da 

socialização com o educando. 

Valter Física Sim, metas e planejamento faz toda a diferença. 

Helber  História Sim, é importante para o aprendizado dos alunos. 

Nalva Filosofia Sim, o professor faz o planejamento de suas aulas com o 

objetivo de auxiliar o aluno no conteúdo programático. 

Flávio Biologia Não, um assunto tão complexo que está relacionada a 

experiência e o conhecimento do professor, seria necessária 

uma formação mais completa. 

ESCOLA “B” - Item “b” – “gestão do planejamento em aula” 

Professor Disciplina Comentários 

Vilsom  Matemática Sim, material esclarecedor e prático. 

Sandro  Espanhol Sim, pensando em modos gerais é possível aplicar algumas 

dicas mencionadas no curso. 

Dênis L. Portuguesa “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Vanda Inglês “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Pedro  Arte Sim, o planejamento é bem esclarecedor e bastante sugestivo.  

ESCOLA “C” -  Item “b” –“gestão do planejamento em aula” 

Professores Disciplina Comentários 

Nilton Hist. Geog. Sim, o planejamento é fundamental para conseguirmos ter um 

bom resultado na aprendizagem do aluno. 

Sônia L. Portuguesa Sim, cada conteúdo e disciplina bem organizado. 

Ari Ciências Sim, o planejamento é fundamental para o aprendizado do 

aluno. 

Jussara Inglês Sim, o planejamento é fundamental para o andamento da 

aula. 

 

Neste item, apenas um professor respondente declarou que o curso de formação 

continuada não contribuiu para melhorar a sua prática quanto à gestão do planejamento em sala 

de aula, dando como justificativa que, devido à complexidade do tema, relacionado à 

experiência e ao conhecimento do professor, seria necessário haver um curso mais completo. 

Quanto aos demais professores participantes, concordaram que o curso “O Professor Gestor” 

contribui para sua prática em sala de aula, norteando-os em direção aos objetivos pré-

estabelecidos, auxiliando-os na administração adequada do tempo, no estabelecimento de metas 

e no cumprimento dos objetivos propostos, assim como sendo um elemento importante para a 

aprendizagem do aluno, além de também ter sido reportado, por um dos respondentes, que o 

material  apresentado é esclarecedor, prático e aplicável em sala de aula. 
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Conforme salientado por Masetto (2010), a aula existe como um espaço e tempo para 

que o aluno possa aprender. Contudo, para que ele participe e interaja com os colegas, o material 

e as atividades propostas, o professor precisa planejar a aula com diversas modulações 

metodológicas que promovam a diversidade de atividades que possam ser realizadas em sala 

de aula.  

 

Questão 1 – “Com base no curso “O Professor Gestor”, você acredita que o processo de 

formação continuada tem contribuído para melhorar a sua prática na gestão do relacionamento 

e comportamento professor x aluno?”  

 

ESCOLA “A” - Item “c” – “gestão do relacionamento professo x aluno” 

Professor Disciplina Comentários 

Aldo Matemática Sim, professor x aluno, um tema que deve ser sempre abordado. 

Marta L. Portuguesa Sim, professor x aluno, trabalho que deve ser contínuo e sempre 

abordado. 

Carlos  Química Sim, é importante como processo de mediação do professor 

para o aluno, estabelecendo uma socialização saudável. 

Valter Física Sim, estabelecer tempo e diagnóstico qualitativo é o caminho 

para o diálogo humano entre professor e o aluno. 

Helber  História Sim, fundamental para ambos os lados. 

Nalva Filosofia Sim, é importante para que o professor tenha uma relação 

agradável com os alunos para o trabalho ser produtivo para 

ambos os lados. 

Flávio Biologia Parcialmente, a relação professor e aluno é assunto 

decorrente dos encontros realizados pelo palestrante que 

geram consequências ao trabalho docente. 

ESCOLA “B” - Item “c” – “gestão do relacionamento professor x aluno” 

Professor Disciplina Comentário 

Vilsom  Matemática Sim, interação dos alunos com a tecnologia. 

Sandro  Espanhol Sim, é muito importante escutar dicas, informações e debates 

em relação a este tema, acredito sempre é possível aprender. 

Dênis L. Portuguesa “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Vanda Inglês “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Pedro  Arte Sim, a reflexão dos temas educacionais discutidos, favorecem 

harmoniosamente a relação entre aluno e professor. 

ESCOLA “C” - Item “c” – “gestão do relacionamento professor x aluno” 

Professores Disciplina Comentários 

Nilton Hist. Geog. Sim, o bom relacionamento entre professor e aluno ajuda 

muito na aprendizagem. 

Sônia L. Portuguesa Sim, interação e participação. 
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Ari Ciências Sim, em todo momento o professor gestor deixa claro que o 

bom relacionamento professor x aluno facilita o aprendizado 

e torna o espaço mais agradável. 

Jussara Inglês Sim, o bom relacionamento entre professo x aluno facilita a 

aprendizagem. 

 

Conforme as respostas dadas por professores do Ensino Fundamental II e Ensino Médio 

da Escola “A” para o item “c”, apenas um dos participantes relatou que o curso de formação 

continuada “O Professor Gestor” auxiliou, mas de forma parcial, na gestão do relacionamento 

com seus alunos no encaminhamento de sua prática diária. Considera que a relação entre 

professor e aluno ocorre gradualmente, por meio da vivência em sala de aula, afetando o 

trabalho do professor.  

Quanto aos demais professores, sinalizaram que o curso contribui para melhorar a sua 

prática em sala de aula, salientando a importância do bom relacionamento entre professor e 

aluno, em um trabalho contínuo e que torna mais agradável e produtivo para ambos o trabalho 

conduzido em sala de aula, fomentando o diálogo. Isto vem ao encontro de Abreu e Masetto 

(1990), que ponderam ser a interação entre o professor e o aluno o cerne do processo educativo, 

que só ocorre na dinâmica das relações entre ambos. Essa relação e diálogo entre eles oportuniza 

um processo comunicativo, facilitador da aprendizagem. 

Quanto às justificativas apresentadas por três respondentes, seus relatos indicam que 

eles acreditam que o curso “O Professor Gestor” favorece as relações em sala de aula de forma 

harmoniosa. Salientam a relevância de se escutar dicas e informações e de participar de debates 

sobre esse tema, uma vez que o professor deve estar aberto à formação e aprendizagem 

contínua. Ademais, observam que também pode haver a interação do aluno com a tecnologia e 

que o bom relacionamento entre o professor e os alunos fomenta o diálogo entre eles, facilitando 

assim o processo de ensino e aprendizagem, com interação e participação. 

 

Questão 1 – “Com base no curso “O Professor Gestor”, você acredita que o processo de 

formação continuada tem contribuído para melhorar a sua prática na gestão da aprendizagem 

do aluno?”  

 

ESCOLA “A” - Item “d” – “gestão da aprendizagem do aluno” 

Professor Disciplina Comentários 

Aldo Matemática Sim, importante conhecer o processo de aprendizagem e 

acompanhar seu desenvolvimento. 
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Marta L. Portuguesa Sim, pois, não basta apenas transformar os processos manuais em 

digitais, isso vai além dos outros sistemas da gestão escolar 

inseridos para melhorar. 

Carlos  Química Sim, conhecer o processo de aprendizagem e acompanhar seu 

desenvolvimento. 

Valter Física Sim, o conteúdo é administrado no tempo do aluno para uma 

absorção adequada ao conteúdo. 

Helber  História Sim, importante o acompanhamento do professor e família. 

Nalva Filosofia Sim, o professor respeita o tempo do aluno, explica o conteúdo de 

forma que ele absorva adequadamente o que está sendo proposto. 

Flávio Biologia Parcialmente, a teoria proposta de organização de estudo do aluno 

é válida, no entanto, existe a negligência da análise cultural e 

social do aluno. 

ESCOLA “B” - Item “d” – “gestão da aprendizagem do aluno” 

Professor Disciplina Comentários 

Vilsom  Matemática Sim, acompanhamento do desenvolvimento. 

Sandro  Espanhol Sim, esse é outro fator importante para sempre ser discutido.  

Dênis L. Portuguesa Parcialmente, cada aluno tem o seu tempo para aprender e nós 

professores precisamos compreender esse tempo. 

Vanda Inglês Parcialmente, acredito que o conteúdo proposto pela apostila 

muitas vezes não corresponde com a realidade que estamos 

enfrentando em sala de aula. 

Pedro  Arte Sim, o curso abrange assuntos modernos com o uso das TIC, 

dando-nos dicas atualizadas sobre a realidade do aluno. 

ESCOLA “C” - Item “d” – “gestão da aprendizagem do aluno” 

Professores Disciplina Comentários 

Nilton Hist. Geog. Sim, são as estratégias e os instrumentos que levam aprendizagem 

aos alunos.  

Sônia L. Portuguesa Sim, boa compreensão e participação. 

Ari Ciências Sim, ele nos fornece meios e instrumentos que facilitam o 

aprendizado. 

Jussara Inglês Sim, instrumentos e estratégias que levam o aluno a 

aprendizagem. 

 

No item “d” da Questão 1, vale destacar que um dos professores respondentes afirmou 

que o curso contribui, mas de forma parcial, nessa questão, dando como justificativa que, apesar 

de a teoria proposta de organização de estudo do aluno ser válida, é negligenciada uma análise 

cultural e social do aluno. Já os outros professores respondentes, declararam que o curso “O 

Professor Gestor”, oferecido como formação continuada, contribui para melhorar sua prática 

em sala de aula no que tange à gestão da aprendizagem. Relataram que é importante conhecer 

o processo de aprendizagem do aluno; acompanhar o seu desenvolvimento; e administrar o 

conteúdo das aulas no tempo necessário para a aprendizagem do aluno, com explicações claras 
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dos temas abordados. Além disso, mencionaram que, no processo de aprendizagem, o aluno 

deve contar não apenas com o apoio do professor, mas também de sua família. 

A aprendizagem é um processo ativo, no qual, segundo Commassetto (2006),  

 

alunos constroem novas ideias e conceitos, baseados em seus conhecimentos já 

existentes. O aluno seleciona e transforma a informação, constrói hipóteses e toma 

decisões. O professor, por sua vez, incentiva os alunos a descobrirem os princ ípios, e 

juntos devem se engajar em um diálogo ativo. (COMMASSETTO, 2006, p. 87). 

 

Portanto, para que a aprendizagem seja significativa, ela deve ocorrer em conjunto, por 

meio da interação, e o professor deve ser o gestor, assumindo a sua função de mediador e 

facilitador desse processo.  

Alguns dos professores reafirmam que o curso fornece elementos auxiliares para que se 

promova um debate contínuo em sala de aula, levando à reflexão sobre a ação, além de abordar 

temas atuais com o uso das tecnologias da informação e comunicação, bem como dar 

orientações sobre como lidar com o dia a dia do aluno. Na opção “parcialmente”, os professores 

que escolheram esta posição justificam que o conteúdo proposto muitas vezes não corresponde 

à realidade da sala de aula, e que o tempo de aprendizagem de cada aluno pode diferenciar, 

demandando, portanto, maior compreensão por parte do professor quanto ao ritmo de 

aprendizagem dos seus educandos. 

Existem várias dificuldades que podem ser enfrentadas pelos alunos no processo de 

aprendizagem. Dentre elas, o ritmo de aprendizagem de cada aluno. Como faz notar Castro et 

al. (2003), “[…] o andamento da disciplina naõ necessariamente é compatível com o ritmo de 

aprendizagem do aluno, podendo acarretar dificuldades na sua apropriaçaõ dos conceitos 

fundamentais e, consequentemente, levar ao desinteresse pelo conteúdo ministrado”.  

 

Questão 1 – “Com base no curso “O Professor Gestor”, você acredita que o processo de 

formação continuada tem contribuído para melhorar a sua prática na gestão da formação 

continuada do professor?”  

 

ESCOLA “A” - Item “e” – “gestão da formação continuada do professor” 

Professor Disciplina Comentários 

Aldo Matemática Parcialmente, é importante e necessário, formação faz toda a 

diferença seja específica ou pedagógica. 

Marta L. Portuguesa Parcialmente, é importante e necessária, sim! 
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Carlos  Química Parcialmente, o professor deve estar atualizado ao mundo 

tecnológico e outros meios, seja específica ou pedagógica.  

Valter Física Sim, o professor deve estar atualizado com tempo, atualidades 

e tecnologias. 

Helber  História Sim, faz toda a diferença. 

Nalva Filosofia Parcialmente, o professor deverá buscar sempre formação 

acadêmica continuada, palestras e cursos dentro da área. 

Flávio Biologia Não, a formação continuada do professor é importante e 

necessária, mas ela tem que gerar resultados para evidenciar 

a sua relevância. 

ESCOLA “B” - Item “e” – “gestão da formação continuada do professor”  

Professor Disciplina Comentários 

Vilsom  Matemática Sim, desenvolvimento do conteúdo. 

Sandro  Espanhol Sim, eu acredito que conhecimento nunca é pouco e devemos 

sempre ir em busca de mais, os cursos ministrados aqui soma 

nas minhas aulas. 

Dênis L. Portuguesa “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Vanda Inglês “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Pedro  Arte Sim, importante para a prática pedagógica moderna, que 

atende as expectativas do aluno. 

ESCOLA “C” - Item “e” – “gestão da formação continuada do professor” 

Professores Disciplina Comentários 

Nilton Hist. Geog. Sim, é sempre bom estarmos nos atualizando. 

Sônia L. Portuguesa Sim, mais conhecimento e prática. 

Ari Ciências Sim, excelente, pois o professor necessita de atualização. 

Jussara Inglês Sim, acredito que precisamos de mais tempo hábil. 

 

Apesar de a maioria das respostas dadas terem sido totalmente positivas, justificando 

que os professores devem estar sempre atualizados, inclusive no que se refere à tecnologia, por 

meio de cursos de formação continuada, houve, também, alguma divergência. Assim, onze 

professores afirmaram que acreditam que o processo de formação continuada tem contribuído 

para melhorar a sua prática na gestão da formação continuada do professor, enquanto que quatro 

professores salientaram que isso ocorre apenas parcialmente; e um professor, que não percebeu 

tal contribuição – apesar de também ter afirmado que “a formação continuada do professor é 

importante e necessária, mas ela tem que gerar resultados para evidenciar a sua relevância”.  

Tardif (2002) observa que os professores se encontram constantemente envolvidos em 

situações que exigem novos modos de agir, novas formas de pensar. Para que possam lidar com 

elas, assim como com diversas outras questões relacionadas à sua atuação pedagógica diária, 

devem, conforme argumenta Bolzan (2010), ter uma capacidade de reestruturação interna para 
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enfrentarem o cotidiano pedagógico e, inclusive, para superarem situações conflitantes com 

base em novos modos de saber e fazer a docência. 

Para que o professor possa desempenhar bem o seu papel de docente e entender sua 

prática, é necessário que tenha tido uma boa formação, assim como que faça cursos de formação 

continuada e que reflita continuamente sobre a sua prática. A escola e a sala de aula são 

ambientes propícios ao desenvolvimento e formação de cidadãos críticos. Nesse processo, 

também emergem obstáculos e conflitos, que devem ser enfrentados e mediados pelo professor, 

conjuntamente com os seus alunos. Para entender esse processo, é imprescindível que o 

professor tenha uma formação que não seja apenas centrada no desenvolvimento de 

competências e capacidades, mas também na formação de seres críticos. Para isso, é 

fundamental a ação reflexiva proposta por Dewey (1953, 1959), aplicada na formação inicial e 

continuada de professores, e, posteriormente, por Schön (1983, 1987), que defendiam que o 

processo de compreensão e de melhora do ensino deve iniciar por uma reflexão da própria 

experiência docente.  

Schön (1983) salientava a importância da questão do conhecimento profissional e 

defendia que o saber profissional é composto de um conjunto de competências marcadas pela 

prática da reflexão em diferentes níveis: conhecimento na ação, reflexão na ação e reflexão 

sobre a ação. Posteriormente, Schön (1987) adicionou a reflexão sobre a reflexão na ação, que 

ajuda o docente a progredir em seu desenvolvimento.  

As ideias de Schön foram absorvidas, ampliadas e utilizadas como fundamentação para 

diversos estudos e em diferentes países. No Brasil, por exemplo, o documento oficial 

“Referenciais para a Formação de Professores” dispõe que 

 

[…] existe sempre um conhecimento prático que se mostra nas ações 

cotidianas do professor e uma reflexaõ durante a açaõ, pois 

constantemente ele precisa tomar atitudes imediatas; mas esse 

conhecimento precisa ser potencializado no processo de formaçaõ por 

meio da reflexaõ a posteriori, de forma que, compreendendo o 

conhecimento subjacente à sua atuaçaõ, o professor possa ampliá-lo, 

transformá-lo e torná-lo alimento para novas ações. (BRASIL, 2002, p. 

31).  

 

Portanto, é a reflexão sobre todo esse quadro da prática docente que auxilia o professor 

gestor a compreender e analisar a própria prática e os problemas que nela ocorrem, a questionar-

se e, a partir disso, a planejar e até a prever problemas que possam eventualmente ocorrer, 

buscando possíveis soluções. 
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Ademais, os professores observaram que devem sempre buscar adicionar elementos à 

sua formação, considerando os minicursos ministrados pelo USE. 

 

Escola “A”, “B” e “C” - Ensino Fundamental II e Ensino Médio  

 

Questão 2 - A tabela abaixo apresenta dados coletados referentes ao item “a”, da Questão 2: 

“Conforme a sua opinião, o professor, enquanto professor gestor, pode interferir no processo 

de aprendizagem e no relacionamento com o aluno para conduzir a relação entre os alunos?”  

 

ESCOLA “A” - Item “a” – “conduzir a relação entre os alunos” 

Professor Disciplina Comentários 

Aldo Matemática Sim, direcionar questão de horário, lugar apropriado 

respeitando as diferenças entre eles. 

Marta L. Portuguesa Sim, trabalhar conceitos éticos e culturais. 

Carlos  Química Sim, respeitar as diferenças entre eles e mediar e estabelecer 

relações igualitárias. 

Valter Física Sim, é importante mediar a sala, observar, e, quando possível, 

minimizar as polemicas e procurar conduzir as relações. 

Helber  História Sim, respeitar as diferenças dos outros. 

Nalva Filosofia Sim, mediar e orientar a relação entre os alunos. 

Flávio Biologia Sim, o professor ele tem uma função constante na mediação do 

relacionamento dos alunos, tendo a oportunidade de trabalhar 

conceitos éticos e culturais. 

ESCOLA “B” - Item “a” – “conduzir a relação entre os alunos”  

Professor Disciplina Comentários 

Vilsom  Matemática Sim, desenvolvimento do conteúdo. 

Sandro  Espanhol Sim, o professor em sala de aula é mediador de tudo, devemos 

estar atento a cada aluno para solucionar todas as possíveis 

dúvidas.  

Dênis L. Portuguesa “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Vanda Inglês “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Pedro  Arte Sim, para exercer a função de mediador cujo papel estabelece 

de forma pedagógica na relação professor x aluno. 

ESCOLA “C” - Item “a” – “conduzir a relação entre os alunos” 

Professores Disciplina Comentários 

Nilton Hist. Geog. Sim, orientar os alunos.  

Sônia L. Portuguesa Sim, o professor é o mediador. 

Ari Ciências Sim, orientações para novas situações. 

Jussara Inglês “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 
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No que se refere ao item “a” da Questão 2, os professores, enquanto professores 

gestores, sinalizaram de forma unânime que pode existir a interferência do professor no 

processo de aprendizagem na condução do relacionamento entre os alunos. Seus comentários 

reforçam que o professor apresenta uma função de mediação nessa situação, pois dessa forma 

proporciona aos alunos o respeito, aprendendo a tratar com o outro, orientando-os para que 

possam enfrentar novas situações, respeitando as diferenças, permitindo ao professor trabalhar 

conceitos como ética, valores entre outros. 

 

Questão 2: “Conforme a sua opinião, o professor, enquanto professor gestor, pode interferir no 

processo de aprendizagem e no relacionamento com o aluno para interagir com ele?” 

 

ESCOLA “A” Item “b” – “interagir com eles” 

Professor Disciplina Comentários 

Aldo Matemática Sim, interação entre professor-aluno acontece naturalmente 

quando o professor consegue potencializar os resultados da 

aprendizagem de seus alunos. 

Marta L. Portuguesa Sim, acontece quando o professor potencializar o resultado com 

a aprendizagem. 

Carlos  Química Sim, acontece naturalmente quando o professor consegue 

potencializar e permitir conhecer melhor o indivíduo dia a dia.  

Valter Física Sim, sempre, pois a interação permite conhecer melhor o aluno, 

e isso, fornece informações importantes para o trabalho diário. 

Helber  História Sim, necessária a interação entre alunos e professor. 

Nalva Filosofia Sim, a interação permite que o aluno e o professor se conheçam 

fornecendo informações para melhor trabalhar com o aluno. 

Flávio Biologia Sim, a interação professor-aluno, acontece consequentemente 

quando o docente compreende seus alunos potencializando os 

resultados da aprendizagem. 

ESCOLA “B” - Item “b” – “interagir com ele”  

Professor Disciplina Comentário 

Vilsom  Matemática Sim, desenvolvimento do conteúdo. 

Sandro  Espanhol Sim, através de dinâmicas diferentes, é possível uma maior 

interação com os alunos.  

Dênis L. Portuguesa “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Vanda Inglês “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Pedro  Arte Sim, compete ao docente propor uma interação para melhor 

desenvolvimento intelectual e pedagógico do aluno. 

ESCOLA “C” - Item “b” – “interagir com ele” 

Professores Disciplina Comentários 
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Nilton Hist. Geog. Sim, envolver mais o aluno na aula. 

Sônia L. Portuguesa Sim, envolver-se com o aluno com afeto e compreensão. 

Ari Ciências Sim, opções de novas atividades e mais interessantes. 

Jussara Inglês “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

 

No item “b” da Questão 2, todos os professores participantes relataram que existe a 

possibilidade de o professor, enquanto gestor da sala de aula, interferir no processo de 

aprendizagem e no relacionamento do aluno, interagindo com ele. Salientaram que a relação 

entre eles é de fundamental importância, pois dela podem ser extraídos melhores resultados no 

processo de aprendizagem, considerando que, quanto mais o professor conhece o aluno, mais o 

aluno conhece o professor, e a partir dessa relação é possível que seja potencializado o 

relacionamento, fortalecendo, assim, a aprendizagem do aluno. 

Mello e Rubio (2013) argumentam que a aprendizagem está associada a fatores que 

extrapolam o ato de ensinar, de aplicar metodologias, pois para que ela ocorra é fundamental o 

afeto, sendo também o papel do educador apoiar o aluno para que este saiba aceitar-se, aceitar 

o outro, conscientizar-se de si mesmo perante a sociedade. Nessa mesma linha de 

considerações, Goldane (2010, p. 13) salienta que “A aprendizagem ocorre por meio das 

interações sociais e estas saõ originadas por meio dos vínculos que estabelecemos com os 

outros. Pode-se dizer que toda aprendizagem está impregnada de afetividade.” (GOLDANE, 

2010, p. 13).  

Quanto às justificativas, algumas sublinharam que, por meio de dinâmicas diferentes, o 

professor pode interagir mais com o aluno, visando ao seu maior desenvolvimento intelectual 

e pedagógico, assim como ao desenvolvimento do conteúdo programático da disciplina. Outras 

mencionaram que o professor deve buscar maior envolvimento com o aluno, com afeto e 

compreensão. Além disso, deve procurar inserir atividades adicionais, novas e mais 

interessantes, no intuito de promover a interação. 

 

Questão 2: “Conforme a sua opinião, o professor, enquanto professor gestor, pode interferir no 

processo de aprendizagem e no relacionamento com o aluno para propor atividades que 

interferem na aprendizagem?”  
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ESCOLA “A” - Item “c” – “propor atividades que interferem na aprendizagem” 

Professor Disciplina Comentários 

Aldo Matemática Sim, a avaliação contínua do aluno tem uma ótima 

oportunidade para com as atividades propostas direcionar a 

aprendizagem de seus alunos. 

Marta L. Portuguesa Sim, é fundamental para ambas, pois as atividades propostas 

devem ser direcionadas ao aprendizado do aluno. 

Carlos  Química Sim, a avaliação continua do aluno é uma ótima proposta 

avaliativa, pois direciona o processo de aprendizagem do 

aluno. 

Valter Física Sim, atividades são cruciais para o diagnóstico e 

acompanhamento da turma. 

Helber  História Sim, as atividades lúdicas fazem a diferença. 

Nalva Filosofia Sim, as atividades diferenciadas lúdicas e os jogos interferem 

na aprendizagem dos educandos. 

Flávio Biologia Sim, as atividades se tornaram uma ótima oportunidade de 

realizar uma avaliação contínua e mediadora da 

aprendizagem do aluno. 

ESCOLA “B” - Item “c” – “propor atividades que interferem na aprendizagem”  

Professor Disciplina Comentários 

Vilsom  Matemática Sim, desenvolvimento do conteúdo. 

Sandro  Espanhol Sim, o aluno é parte do aprendizado, portanto sua opinião é 

muito importante.  

Dênis L. Portuguesa “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Vanda Inglês “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Pedro  Arte Sim, desde que as atividades visem a competência intelectual 

do aluno. 

ESCOLA “C” - Item “c” – “propor atividades que interferem na aprendizagem” 

Professores Disciplina Comentários 

Nilton Hist. Geog. Sim, orientar os alunos.  

Sônia L. Portuguesa Sim, o professor é o mediador. 

Ari Ciências Sim, orientações para novas situações. 

Jussara Inglês “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

 

No levantamento das respostas dadas para o item “c”, pudemos verificar que todos os 

professores participantes sinalizaram que existe a possibilidade de interferência no processo de 

aprendizagem e no relacionamento dos alunos com vistas a propor atividades que possam 

interferir na aprendizagem. Dessa forma, relatam que, dentro dessa gestão, é possível criar 

oportunidades de trabalhar a avaliação contínua com o aluno, verificando e pensando formas 

diferentes de ministrar essas atividades e avaliá-las, direcionando, assim, a aprendizagem do 

aluno de forma mais assertiva. Reportaram, também, que a intervenção pedagógica deve 
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respeitar a opinião do aluno, por ser parte muito importante no processo de ensino e 

aprendizagem e no desenvolvimento do conteúdo, objetivando desenvolver a sua competência, 

e que o desenvolvimento de atividades é um excelente momento para que haja uma “avaliação 

contínua e mediadora da aprendizagem do aluno”. 

A intervenção pedagógica é um momento não apenas para avaliar a adequação da 

produção, como também aquele em que o professor pode fazer colocações que respondam às 

necessidades de aprendizagem dos alunos. Ela pode provocar uma situação de reflexão e análise 

por parte do educando e, dessa forma, gerar diversas reações positivas para a aprendizagem, 

tais como levá-lo a buscar a solução de um problema; gerar um diálogo aberto em que todos 

têm a possibilidade de se manifestar; entre outros. Freire (2003) defende que essa intervenção 

é propícia para que possam ocorrer processos de aprendizagem, visto que ao aluno é aberto 

espaço para que ele possa se assumir como sujeito na produção do saber, tendo a possibilidade 

de construção/reconstrução do conhecimento. Por consequência, o professor e os alunos 

aprendem e ensinam conjuntamente, em uma ação pedagógica que se estabelece em uma 

relação dialógica em que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para 

a sua produção ou construção” (FREIRE, 2003, p. 22). 

 

Questão 2: “Conforme a sua opinião, o professor, enquanto professor gestor, pode interferir no 

processo de aprendizagem e no relacionamento com o aluno para ministrar o conteúdo da aula?” 

 

ESCOLA “A” - Item “d” – “ministrar o conteúdo da aula” 

Professor Disciplina Comentários 

Aldo Matemática Sim, o professor tem total liberdade para realizar suas 

atividades dentro de um conteúdo já programado. 

Marta L. Portuguesa Sim, o professor tem total liberdade para realizar suas 

atividades dentro do conteúdo proposto para as diversas 

situações. 

Carlos  Química Sim, o professor tem total liberdade para realizar suas 

atividades dentro de um conteúdo já programado. 

Valter Física Sim, precisa ser desenvolvido observando o acompanhamento 

do aluno. 

Helber  História Sim, primeiro o professor deve estar preparado para quase 

todas as situações. 

Nalva Filosofia Sim, o professor tem o poder de ministrar seus conteúdos de 

acordo com o tempo da aula e com o desenvolvimento dos 

alunos. 

Flávio Biologia Parcialmente, o professor tem a liberdade para realizar sua 

didática e suas atividades, no entanto, os conteúdos 

programáticos tornam os assuntos abordados em aula 

engessada. 
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ESCOLA “B” - Item “d” – “ministrar o conteúdo em sala”  

Professor Disciplina Comentários 

Vilsom  Matemática Sim, desenvolvimento do conteúdo. 

Sandro  Espanhol Sim, sempre é importante a participação do aluno.  

Dênis L. Portuguesa “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Vanda Inglês “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Pedro  Arte “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

ESCOLA “C” - Item “d” – “ministrar o conteúdo da aula” 

Professores Disciplina Comentários 

Nilton Hist. Geog. “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Sônia L. Portuguesa Sim, ministrar e organizar é de suma importância. 

Ari Ciências Sim, orienta e prepara o professor.  

Jussara Inglês “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

 

No que tange ao item “d” da Questão 2, onze professores deram resposta totalmente 

positiva e apresentaram justificativa, em contraste com cinco professores que, apesar de 

também terem respondido positivamente, não apresentaram justificativas, não nos permitindo, 

portanto, entender o seu posicionamento de forma mais abrangente, e um professor participante 

deu resposta parcialmente positiva. 

Portanto, quase todos os respondentes concordaram que é possível que o professor 

gerencie a sala de aula de modo a interferir no processo de aprendizagem e no relacionamento 

com os alunos para ministrar o conteúdo da aula previsto para ser desenvolvido com eles. Ele 

tem liberdade nesse processo, mas deve trabalhar de forma que considere tanto o tempo da aula 

quanto o do aluno, respeitando o seu desenvolvimento e participação nesse processo, sendo 

importante que saiba organizar e ministrar o conteúdo programático.  

Apenas um professor optou pela resposta “parcialmente”, apresentando uma crítica à 

forma que os conteúdos são trabalhados, ao salientar que, apesar de o professor ter a liberdade 

de realizar sua didática e suas atividades em aula, os conteúdos programáticos tornam os 

assuntos abordados em aula engessados.  

 

Questão 2: “Conforme a sua opinião, o professor, enquanto professor gestor, pode interferir no 

processo de aprendizagem e no relacionamento com o aluno para gerenciar imprevistos em sala 

de aula?” 
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ESCOLA “A” - Item “e” – “gerenciar imprevistos em sala de aula” 

Professor Disciplina Comentários 

Aldo Matemática Sim, as situações e imprevistos são correntes e cabe a nós 

professores gerir e mediar tais situações. 

Marta L. Portuguesa Sim, imprevistos acontecem, cabe ao professor mediar a 

situação. 

Carlos  Química Sim, é importante no processo de elaboração das atividades 

visar os problemas e imprevistos do dia a dia. 

Valter Física Sim, é importante no processo de montagem das aulas pensar 

nos diversos problemas que possam ocorrer. 

Helber  História Sim, primeiro o professor dever estar preparado para quase 

todas as situações. 

Nalva Filosofia Sim, imprevistos acontecem, por isso, o professor gestor, deve 

estar pronto para administrar qualquer ocorrido. 

Flávio Biologia Sim, os imprevistos são correntes em sala de aula e cabe ao 

professor gerir e mediar estas situações. 

ESCOLA “B” - Item “e” – “gerenciar imprevistos em sala de aula”  

Professor Disciplina Comentários 

Vilsom  Matemática Sim, desenvolvimento do conteúdo. 

Sandro  Espanhol Sim, devemos estar atentos, pois os alunos são bem espertos 

para tudo, portanto, o imprevisto faz parte.  

Dênis L. Portuguesa “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Vanda Inglês “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Pedro  Arte “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

ESCOLA “C” - Item “e” – “gerenciar imprevistos em sala de aula ” 

Professor Disciplina Comentários 

Nilton Hist. Geog. “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Sônia L. Portuguesa Sim, imprevistos, ocorrem, o preparo para essa ocasião é 

importante para a sala de aula. 

Ari Ciências Sim, através de exemplos e situações nos prepara para 

imprevistos em sala.  

Jussara Inglês “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

 

No que se refere ao item “e” da Questão 2, os professores pesquisados foram unânimes 

em sinalizar que o professor gestor pode gerenciar os imprevistos em sala de aula para 

contemplar o processo de aprendizagem, bem como o relacionamento com o aluno. Quanto aos 

comentários, concordam que os imprevistos são recorrentes no âmbito escolar. Logo, o 

professor precisa estar preparado para lidar com todas as situações, ser mediador. Por já saber 

de antemão que imprevistos ocorrem em sala de aula, é necessário planejar a aula, refletindo 

sobre situações que possam eventualmente ocorrer na aula e antevendo a sua forma de gestão. 

Nem todos os participantes apresentaram justificativas. Em dois casos, observaram que 

a interferência do professor em sala de aula pode ocorrer na abordagem do conteúdo da 
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disciplina, mas que o professor deve estar atento porque imprevistos acontecem e fazem parte 

do processo de ensino e aprendizagem. Portanto, cabe ao professor gerenciá-los e estar 

preparado para esse enfrentamento, e o material didático do USE fornece exemplos e apresenta 

algumas situações que auxiliam na preparação do professor a fim de que este possa lidar com 

os eventuais imprevistos que ocorrem em sala de aula. 

 

Questão 2: “Conforme a sua opinião, o professor, enquanto professor gestor, pode interferir no 

processo de aprendizagem e no relacionamento com o aluno para administrar conflitos de 

acordo com as circunstâncias da turma?” 

 

ESCOLA “A” - Item “f” – “administrar os conflitos de acordo com as circunstâncias da 

turma” 

Professor Disciplina Comentários 

Aldo Matemática Sim, conflitos em sala de aula pode se tornar oportunidades 

para se trabalhar conceitos éticos e sociais. 

Marta L. Portuguesa Sim, conflitos em sala de aula possibilita trabalhar conceitos 

éticos. 

Carlos  Química Sim, oportunidades para desenvolver um trabalho social e 

mediar os possíveis problemas em sala de aula. 

Valter Física Sim, mediação é primordial para tratar dos possíveis 

problemas e conflitos. 

Helber  História Sim, imprevistos acontecem, por isso, o professor gestor, deve 

estar pronto para administrar qualquer ocorrido. 

Nalva Filosofia Sim, cada turma tem seus conflitos, a mediação é importante 

para resolvê-los. 

Flávio Biologia Sim, os conflitos são na verdade oportunidades para o 

professor trabalhar conceitos éticos com alunos. 

ESCOLA “B” - Item “f” – “administrar conflitos de acordo com as circunstâncias da 

turma”  

Professor Disciplina Comentários 

Vilsom  Matemática Sim, desenvolvimento do conteúdo. 

Sandro  Espanhol Sim, todos os conflitos devem ser ministrados primeiramente 

em sala, e, se necessário, pedir ajuda para coordenação.  

Dênis L. Portuguesa “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Vanda Inglês “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Pedro  Arte “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

ESCOLA “C” Item “f” – “administrar conflitos de acordo com as circunstâncias da 

turma ” 

Professores Disciplina Comentários 

Nilton Hist. Geog. Sim, saber ministrar qualquer conflito. 

Sônia L. Portuguesa Sim, conflitos devem ser sempre administrados com atenção 

para a resolução do problema. 
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Ari Ciências Sim, direcionamento para lidar com alunos dessa faixa 

etária. 

Jussara Inglês “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

 

No item “f” da questão 2, todos os professores respondentes sinalizaram que o professor, 

enquanto professor gestor, pode interferir no processo de aprendizagem e no relacionamento 

com o aluno para a administração de conflitos de acordo com as circunstâncias das turmas. 

Como justificativa, reportaram que a gestão dos conflitos é uma oportunidade de se trabalhar 

com os alunos conceitos éticos e sociais, de se tratar possíveis problemas e conflitos, usando a 

mediação. Os temas que podem surgir são diversos, pois cada turma apresenta uma necessidade 

a ser trabalhada, e o professor, enquanto professor gestor, precisa estar preparado para 

administrá-los. Além disso, sinalizaram sobre a interferência do professor no processo de 

aprendizagem e no relacionamento com o aluno para a administração de conflitos de acordo 

com as circunstâncias de cada turma.  

Mais da metade dos professores respondentes não deram justificativas. Algumas das 

respostas apresentadas destacam que se deve buscar o envolvimento da coordenação para 

auxiliar na mediação de conflitos maiores, enquanto outras apontam que o professor precisa 

saber administrar conflitos em sua rotina escolar com atenção e cuidado, buscando a sua solução 

e considerando a faixa etária do(s) aluno(s) envolvido(s) no conflito.  

Dentre os diversos motivos e causas para que ocorram problemas, conflitos ou 

turbulências em sala de aula, Tiba (2003) discorre sobre os que se relacionam à indisciplina na 

escola. Salienta que o comportamento indisciplinado no ambiente escolar pode tanto estar 

diretamente relacionado a diversos aspectos ineficazes da prática pedagógica quanto a outras 

causas, visto que “[...] existem muitos motivos que podem levar um aluno a não se comportar 

de forma adequada em atividades que necessitem de uma integração funcional com outras 

pessoas” (p. 137), indicando como principais as características pessoais, as etapas do 

desenvolvimento da adolescência, as características relacionais, os distúrbios entre os próprios 

colegas (distúrbios comportamentais ao se relacionar com os colegas) e as distorções de 

autoestima, que podem conduzir à indisciplina e à falta de respeito pelas pessoas.  

Para que os conflitos sejam solucionados, é necessário haver mediação. Sales (2010) 

considera que há quatro objetivos na mediaçaõ: a soluçaõ dos conflitos (boa administraçaõ do 

conflito); a prevençaõ da má-administraçaõ de conflitos; a inclusaõ social (conscientizaçaõ de 

direitos, acesso à justiça); e a paz social, destacando como fundamental a soluçaõ imediata do 

conflito. Para esse fim, argumenta que deve ser criada uma ambiência para que o mediador 
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possa iniciar o trabalho de facilitaçaõ dialógica entre as partes, que deve ser conduzido com 

habilidade e competência adequada para o entendimento do conflito. 

Para haver mediação, é necessário um mediador – em nosso contexto, um professor 

mediador. O Código de Ética do Mediador dispõe: 

 

O MEDIADOR é um terceiro imparcial que, por meio de uma série de procedimentos 

próprios, auxilia as partes a identificar os seus conflitos e interesses, e a construir, em 

conjunto, alternativas de solução, visando o consenso e a realização do acordo. O 

Mediador deve proceder, no desempenho de suas funções, preservando os princípios 

éticos.  

A prática da Mediação requer conhecimento e treinamento específico de técnicas 

próprias, devendo o Mediador qualificar-se e aperfeiçoar-se, melhorando 

continuamente suas atitudes e suas habilidades profissionais. (SALES, 2010). 

 

Questão 2: “Conforme a sua opinião, o professor, enquanto professor gestor, pode interferir no 

processo de aprendizagem e no relacionamento com o aluno para prever problemas que podem 

surgir durante as aulas?” 

 

ESCOLA “A” Item “g” – “prever problemas que podem surgir durante as aulas” 

Professor Disciplina Comentários 

Aldo Matemática Parcialmente, prever problemas é difícil, mas temos que estar 

preparado para gerir conflitos e mediar ações visando o bem-

estar da sala. 

Marta L. Portuguesa Parcialmente o professor deve estar preparado para gerir os 

conflitos e mediar com ações. 

Carlos  Química Parcialmente, estar sempre preparado para mediar os 

conflitos e estabelecer regras igualitárias entre alunos e 

professoras.  

Valter Física Sim, impossível prever todos os problemas, mas pensar num 

quadro geral da problemática da sala de aula. 

Helber  História Sim, imprevistos acontecem, por isso, o professor gestor, deve 

estar pronto para administrar qualquer ocorrido. 

Nalva Filosofia Sim, o professor é capaz de solucionar problemas que surgirem 

em sala de aula. 

Flávio Biologia Parcialmente, prever problemas é impossível, no entanto, estar 

preparado e aberto para mediação do conflito é função em 

potencial do professor. 

ESCOLA “B” Item “g” – “prever problemas que podem surgir durante a aula”  

Professor Disciplina Comentários 

Vilsom  Matemática “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Sandro  Espanhol Sim, a melhor resposta é, estar atento.  

Dênis L. Portuguesa Sim, nós professores devemos ter a preocupação nos ocorridos 

negativos que podem acontecer na sala de aula. 

Vanda Inglês Sim, nós professores nos preparamos para solucionar os 

problemas, mas não prevemos. 
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Pedro  Arte Sim, importante para a prática pedagógica moderna, que 

atende as expectativas do aluno. 

ESCOLA “C” Item “g” –“prever problemas que podem surgir durante as aulas” 

Professores Disciplina Comentários 

Nilton Hist. Geog. Sim, passando orientações. 

Sônia L. Portuguesa Sim, quem trabalha em sala de aula sabe que prever os 

problemas faz parte do dia a dia.  

Ari Ciências Sim, boas orientações para intervir em situações distantes.  

Jussara Inglês “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

 

Em resposta à questão 2, que questiona se o professor gestor pode interferir no processo 

de aprendizagem e no relacionamento com o aluno para prever problemas que possam surgir 

durante as aulas, não houve unanimidade nas respostas, apesar de doze respostas terem sido 

positivas, em contraste com quatro parcialmente positivas.  

Em linhas gerais podemos observar que, na escola “A”, apesar de acima de 50% dos 

professores respondentes indicarem que o professor pode intervir apenas parcialmente nesse 

processo, todos concordam que ele deve estar preparado para lidar com essa questão. Quanto 

às escolas “B” e “C”, foram unânimes ao indicarem resposta positiva. Na escola “B”, 

destacamos o relato de uma das professoras, que alega que o professor deve estar preparado 

para resolver problemas que possam ocorrer no ambiente da sala de aula, mas que não pode 

prevê-los; e o de um professor da escola “C”, por observar a importância de o professor orientar 

bem os alunos antes das atividades.  

 

Questão 2: “Conforme a sua opinião, o professor, enquanto professor gestor, pode interferir no 

processo de aprendizagem e no relacionamento com o aluno para preparar intervenções para 

gerenciar a turma?” 

 

ESCOLA “A” Item “h” – “preparar intervenções para gerencias a turma” 

Professor Disciplina Comentários 

Aldo Matemática Parcialmente – sem comentários de sua resposta. 

Marta L. Portuguesa Parcialmente – sem comentários de sua resposta. 

Carlos  Química Parcialmente – sem comentários de sua resposta. 

Valter Física “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Helber  História “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Nalva Filosofia “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 
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Flávio Biologia “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

ESCOLA “B” Item “h” – “preparar intervenções para gerenciar a turma”  

Professor Disciplina Comentários 

Vilsom  Matemática “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Sandro  Espanhol “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Dênis L. Portuguesa “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Vanda Inglês “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

Pedro  Arte “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

ESCOLA “C” Item “h” –“preparar intervenções para gerenciar a turma ” 

Professores Disciplina Comentários 

Nilton Hist. Geog. Sim, estar sempre preparado para qualquer situação. 

Sônia L. Portuguesa Sim, intervir é uma das funções do professor. 

Ari Ciências Sim, maturidade e experiência para lidar com a turma. 

Jussara Inglês “Sim” – sem comentário adicional à resposta dada. 

 

Quanto ao item “h”, também houve divisão de posicionamento nas respostas 

apresentadas pelos professores: enquanto treze professores declaram que existe a possibilidade 

de o professor, enquanto gestor da sala de aula, interferir no processo de aprendizagem no que 

tange ao preparo de intervenções para gerenciar a turma, três professores selecionaram a opção 

de que existe essa possibilidade, mas de forma parcial.  

Vale notar que, diferentemente dos itens anteriores da Questão 2, nos quais esses 

mesmos professores, em sua maioria, apresentaram justificativas para as respostas dadas, 

nenhum apresentou comentários que justificassem suas respostas para esta questão, não nos 

permitindo, portando, ter um quadro mais detalhado sobre a sua opinião. Em relação às três 

justificativas dadas, indicaram que é possível haver interferência, considerada como uma das 

funções a ser desempenhada pelos professores, mas que eles precisam estar preparados para 

intervir em qualquer situação. Para tanto, é necessário que que o docente tenha maturidade e 

experiência para gerenciar a sua turma. 

 

ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS DAS ESCOLAS “A”, “B” e “C" – Questões 1 e 2 

 

Anteriormente, apresentamos relatos dos professores das três escolas pesquisadas, 

seguidos de sua análise, em resposta ao questionário que aplicamos nessas escolas, visando a 

responder ao objetivo proposto nesta pesquisa. A seguir, dando continuidade à nossa análise, 
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apresentaremos gráficos que ilustram e comentam sobre os dados coletados, agrupando, em 

cada gráfico, todos os itens de cada questão. 

 

ESCOLA “A”  

 

O gráfico abaixo apresenta dados coletados referentes a todos os itens da Questão 1 do 

questionário aplicado em relação à Escola “A”: “Com base no curso “O Professor Gestor”, 

você acredita que o processo de formação continuada tem contribuído para melhorar a sua 

prática na (a) gestão do tempo em sala de aula?; (b) gestão do planejamento em aula?; (c) gestão 

do relacionamento e comportamento professor X aluno?; (d) gestão da aprendizagem do aluno?; 

e (e) gestão da formação continuada do professor?” 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com dados extraídos da pesquisa (2018). 

 

Conforme ilustrado no Gráfico 1, acima, os dados coletados na Escola “A” em relação 

à Questão 1 do questionário aplicado indicam que o curso de formação continuada “O Professor 

Gestor”, oferecido pelo USE para os professores que fazem parte da carteira de suas escolas 

parceiras, usuários do sistema apostilado nos segmentos da Educação Infantil ao Ensino Médio, 

tem, de uma forma geral, contribuído para melhorar a prática do professor em sala de aula.  

Como podemos observar, o índice de respostas positivas foi bem maior que o de 

respostas parcialmente positivas, ou mesmo negativas, em relação a todos os itens da Questão 

1 (ou seja, gestão do tempo, do planejamento, do relacionamento e comportamento do professor 
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x aluno, da aprendizagem, bem como gestão da formação continuada do professor): a resposta 

“sim” obteve uma média de 67% como contribuição do curso de formação continuada “O 

Professor Gestor” para a melhoria em sala de aula em relação aos cinco itens da primeira 

questão (Questão 1) do questionário, enquanto a opção “não” obteve uma média de 13%, com 

resultado similar à opção “parcialmente”, cujo resultado também indicou uma média de 

aproximadamente 13% (12,78%).  

O Gráfico 2, a seguir, apresenta dados coletados referentes a todos os itens da Questão 

2 do Questionário em relação à Escola “A”: “Conforme a sua opinião, o professor, enquanto 

professor gestor, pode interferir no processo de aprendizagem e no relacionamento com o aluno 

para: (a) conduzir a relação entre os alunos?; (b) interagir com eles?; (c) propor atividades que 

interferem na aprendizagem?; (d) ministrar o conteúdo da aula?; (e) gerenciar imprevistos em 

sala de aula? (f) administrar conflitos de acordo com as circunstâncias da turma?; (g) prever 

problemas que podem surgir durante as aulas?; e (h) preparar intervenções para gerenciar a 

turma?” 
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Fonte: Elaborado pelo autor com dados extraídos da pesquisa (2018). 

 

Conforme ilustrado no Gráfico 2, acima, os dados coletados na Escola “A” em relação 

à Questão 2 do questionário aplicado, apresentava um questionamento aos professores 

pesquisados em relação a se o professor, enquanto gestor, ao refletir sobre a sua atuação em 

sala de aula, após ter participado do curso de formação continuada “O Professor Gestor”, 

oferecido pelo USE, considerava que poderia ou não interferir no processo de aprendizagem e 

no relacionamento com o aluno quanto aos oito itens apontados (ou seja, (a) conduzir a relação 

entre os alunos; (b) interagir com eles; (c) propor atividades que interferem na aprendizagem; 

(d) ministrar o conteúdo da aula; (e) gerenciar imprevistos em sala de aula; (f) administrar 

conflitos de acordo com as circunstâncias da turma; (g) prever problemas que podem surgir 

durante as aulas; e (h) preparar intervenções para gerenciar a turma). 

Como podemos observar, novamente o índice de respostas positivas foi bem maior que 

o de respostas parcialmente positivas em relação a todos os itens da Questão 2 do Questionário: 
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a resposta “sim”  obteve uma média acima de 80% (87,18%) em relação ao professor, enquanto 

professor gestor, escolhida pelo percentual de professores que concordavam que eles podem 

interferir no processo de aprendizagem do aluno quanto aos oito itens da segunda questão do 

questionário; a resposta “não” não foi selecionada por nenhum deles; e, para a opção 

“parcialmente”, obtivemos uma média de 16,7% de professores que acreditam que o professor, 

enquanto professor gestor, pode interferir no processo de aprendizagem do aluno, mas apenas 

parcialmente. 

 

 ESCOLA “B” 

 

O Gráfico 3, abaixo, apresenta dados coletados referentes a todos os itens da Questão 1 

do Questionário em relação à Escola “B”: “Com base no curso “O Professor Gestor”, você 

acredita que o processo de formação continuada tem contribuído para melhorar a sua prática na 

(a) gestão do tempo em sala de aula?; (b) gestão do planejamento em aula?; (c) gestão do 

relacionamento e comportamento professor X aluno?; (d) gestão da aprendizagem do aluno?; e 

(e) gestão da formação continuada do professor?” 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com dados extraídos da pesquisa (2018). 
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Conforme ilustrado no Gráfico 3, acima, os dados coletados na Escola “B” em relação 

à Questão 1 do questionário aplicado indicam que o curso de formação continuada “O Professor 

Gestor”, oferecido pelo USE para os professores que fazem parte da carteira de suas escolas 

parceiras, usuários do sistema apostilado nos segmentos da Educação Infantil ao Ensino Médio, 

tem, de uma forma geral, contribuído muito para melhorar a prática do professor em sala de 

aula.  

Como podemos observar, o índice de respostas positivas na Escola “B” foi altíssimo; o 

de respostas parcialmente positivas foi baixo; e o de respostas negativas, inexistente em relação 

a todos os itens da Questão 1 do Questionário. Destarte, quando questionados sobre o curso de 

formação continuada “O Professor Gestor”, oferecido pelo USE, que objetivava verificar se ele 

contribui para a prática do professor em sala de aula quanto à gestão do tempo, do planejamento, 

do relacionamento e comportamento do professor x aluno, da aprendizagem, e da formação 

continuada do professor, obtivemos uma média de 93,85% de respostas totalmente positivas, 

ou seja, de professores pesquisados que acreditavam que o curso contribuiu de forma parcial 

para a melhoria de sua prática em sala de aula, em contraste com 6,15% de respostas negativas, 

ao passo que todos os professores pesquisados da Escola “B” descartaram a possibilidade de 

uma não melhoria em sua prática por meio do referido curso. 

O Gráfico 4, a seguir, apresenta dados coletados referentes a todos os itens da Questão 

2 do Questionário em relação à Escola “B”: “Conforme a sua opinião, o professor, enquanto 

professor gestor, pode interferir no processo de aprendizagem e no relacionamento com o aluno 

para (a) conduzir a relação entre os alunos?; (b) interagir com eles?; (c) propor atividades que 

interferem na aprendizagem?; (d) ministrar o conteúdo da aula?; (e) gerenciar imprevistos em 

sala de aula? (f) administrar conflitos de acordo com as circunstâncias da turma? (g) prever 

problemas que podem surgir durante as aulas?; e (h) preparar intervenções para gerenciar a 

turma?” 
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Fonte: Elaborado pelo autor com dados extraídos da pesquisa (2018). 

 

Conforme ilustrado no Gráfico 4,  acima, os dados coletados na Escola “B” em relação 
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participantes quanto a se o professor, enquanto professor gestor, ao refletir sobre a sua atuação 

em sala de aula, após ter participado do curso de formação continuada “O Professor Gestor”, 

oferecido pelo USE, considerava que ele poderia (totalmente, parcialmente, ou não) interferir 

no processo de aprendizagem e no relacionamento com o aluno quanto aos oito itens da Questão 

2 (ou seja, (a) conduzir a relação entre os alunos; (b) interagir com eles; (c) propor atividades 

que interferem na aprendizagem; (d) ministrar o conteúdo da aula; (e) gerenciar imprevistos em 

sala de aula; (f) administrar conflitos de acordo com as circunstâncias da turma; (g) prever 

problemas que podem surgir durante as aulas; e (h) preparar intervenções para gerenciar a 

turma).   
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resposta “sim” obteve uma média de adesão de aproximadamente 90% (89,41%) dos 

professores pesquisados, sinalizando que eles acreditavam que poderiam interferir no processo 

de aprendizagem do aluno quanto aos oito itens da segunda questão do questionário; a resposta 

“não” não foi selecionada por nenhum deles; e, para a opção “parcialmente”, obtivemos uma 

média de 10,67% de professores que declararam, em seus relatos, que existe a possibilidade de 

uma interferência do professor, porém de forma parcial, pois são situações que muitas vezes 

fogem ao controle do professor, ao contrário dos que optaram por uma resposta totalmente 

positiva, salientando, em seus relatos, que é possível prever situações dentro da sala de aula por 

conhecerem os alunos. 

 

ESCOLA “C” 

 

O Gráfico 5, abaixo, apresenta dados coletados referentes a todos os itens da Questão 1 

do Questionário em relação à Escola “C”: “Com base no curso “O Professor Gestor”, você 

acredita que o processo de formação continuada tem contribuído para melhorar a sua prática na 

(a) gestão do tempo em sala de aula?; (b) gestão do planejamento em aula?; (c) gestão do 

relacionamento e comportamento professor x aluno?; (d) gestão da aprendizagem do aluno?; e 

(e) gestão da formação continuada do professor?” 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com dados extraídos da pesquisa (2018). 
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Conforme ilustrado no Gráfico 5, acima, os dados coletados na Escola “C” em relação 

à Questão 1 do questionário aplicado indicam que o curso de formação continuada “O Professor 

Gestor”, oferecido pelo USE para os professores que fazem parte da carteira de suas escolas 

parceiras, usuários do sistema apostilado nos segmentos da Educação Infantil ao Ensino Médio, 

tem, de uma forma geral, contribuído para melhorar a prática do professor em sala de aula.  

Os resultados mostram que os professores participantes foram quase unânimes ao 

declararem que o curso “O Professor Gestor” contribuiu para a melhoria da prática em sala de 

aula quanto aos cinco itens da questão 1, uma vez que 95% desses professores afirmaram essa 

melhoria, em contraste com 5%, que afirmaram que ele contribuiu, porém parcialmente, em sua 

prática em sala de aula e de 0% ter apontado a possibilidade de uma não contribuição. 

O Gráfico 6,  a seguir, apresenta dados coletados referentes a todos os itens da Questão 

2 do Questionário em relação à Escola “C”: “Conforme a sua opinião, o professor, enquanto 

professor gestor, pode interferir no processo de aprendizagem e no relacionamento com o aluno 

para (a) conduzir a relação entre os alunos?; (b) interagir com eles?; (c) propor atividades que 

interferem na aprendizagem?; (d) ministrar o conteúdo da aula?; (e) gerenciar imprevistos em 

sala de aula? (f) administrar conflitos de acordo com as circunstâncias da turma? (g) prever 

problemas que podem surgir durante as aulas?; e (h) preparar intervenções para gerenciar a 

turma?” 
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Fonte: Elaborado pelo autor com dados extraídos da pesquisa (2018). 

 

Como podemos observar pelo gráfico acima, os professores da Escola “C”, de forma 

unânime, declaram que, para todos os itens da Questão 2, existe total possibilidade de o 

professor, enquanto professor gestor, interferir no processo de aprendizagem e no 

relacionamento com o aluno para situações do cotidiano em sala de aula. 

Concluímos aqui a apresentação dos gráficos, com comentários sobre os dados 

coletados e analisados nesta pesquisa, agrupados por questões (Questão 1 e 2 do questionário) 

para cada uma das três escolas. A seguir, analisaremos os mesmos dados; contudo, a partir do 

agrupamento das três escolas em relação às Questões 1 e 2 do referido instrumento de coleta de 

dados. 
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O Gráfico 7, a seguir, apresenta dados coletados referentes a todos os itens da Questão 

1 do Questionário aplicado às Escolas “A”, “B” e “C”: “Com base no curso “O professor 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

8

8

8

8

8

8

8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

H - INTERVENÇÕES

G - PREVE PROBLEMAS

F - ADM. CONFLITOS

E  - GER. IMPREVISTOS

D - MIN. CONTEÚDOS

C - PROPOR ATIVIDADES

B - INTERGIR COM ELES

A - CONDUZIR RELAÇÕES 

Q
U

ES
TÕ

ES

H -
INTERVEN

ÇÕES

G - PREVE
PROBLEM

AS

F -  ADM.
CONFLITO

S

E  - GER.
IMPREVIST

OS

D -  MIN.
CONTEÚD

OS

C -
PROPOR

ATIVIDADE
S

B -
INTERGIR
COM ELES

A -
CONDUZIR
RELAÇÕES

SIM 8 8 8 8 8 8 8 8

NÃO 0 0 0 0 0 0 0 0

PARCIALMENTE 0 0 0 0 0 0 0 0

Gráfico 6 – Questão 2: “Conforme a sua opinião, o professor, enquanto 
professor gestor, pode interferir no processo de aprendizagem e no 

relacionamento com o aluno” para:   



157 
  

gestor”, você acredita que o processo de formação continuada tem contribuído para melhorar a 

sua prática na (a) gestão do tempo em sala de aula?; (b) gestão do planejamento em aula?; (c) 

gestão do relacionamento e comportamento professor X aluno?; (d) gestão da aprendizagem do 

aluno?; e (e) gestão da formação continuada do professor?” 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados extraídos da pesquisa (2018). 
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relacionamento com o aluno para (a) conduzir a relação entre os alunos?; (b) interagir com 

eles?; (c) propor atividades que interferem na aprendizagem?; (d) ministrar o conteúdo da aula?; 

(e) gerenciar imprevistos em sala de aula? (f) administrar conflitos de acordo com as 

circunstâncias da turma? (g) prever problemas que podem surgir durante as aulas?; e (h) 

preparar intervenções para gerenciar a turma?” 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados extraídos da pesquisa (2018). 
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os alunos, interagir com eles, propor atividades que interfiram na aprendizagem, ministrar 

conteúdos de aula, gerir imprevistos dentro da sala de aula, administrar os conflitos de acordo 

com as circunstâncias da turma, prever problemas que possam surgir durante as aulas e preparar 

intervenções para gerenciar a turma -, obtivemos respostas marcadamente positivas: de um total 

de 34 professores, uma média de 80,72% deu resposta totalmente positiva, sinalizando que o 

professor gestor pode interferir no processo de aprendizagem do aluno e em seu relacionamento, 

em contraste com uma média de 19,28%, que respondeu de forma parcialmente positiva, 

reportando haver possibilidade de tal interferência por parte do professor, porém de forma 

parcial, e nenhuma resposta negativa.  

Concluímos aqui a apresentação de dois gráficos (Gráficos 7 e 8), que ilustram o 

agrupamento das três escolas pesquisadas em relação às Questões 1 e 2 do questionário aplicado 

para este estudo. A seguir, apresentaremos e discorreremos sobre a sua última questão. 

 

Escolas “A”, “B” e “C” –Apresentação e análise da Questão 3 

 

Apresentaremos e comentaremos, a seguir, os dados coletados em relação à Questão 3 

- “Em que medida você acredita que a adoção do material didático do USE auxilia a sua prática 

enquanto professor gestor?” -, que era uma questão aberta e a última do questionário, aplicado 

para esta pesquisa a docentes de três escolas. 

Diferentemente da forma anteriormente apresentada, nesta as respostas serão 

disponibilizadas conjuntamente, em relação às três escolas e aos três segmentos: Educação 

Infantil, Ensino Fundamental 1 – 1º. ao 5º. ano e Educação Fundamental II/Ensino Médio. 

Os professores participantes apresentaram as seguintes informações, abaixo 

compiladas: 

 

Professora Idade do aluno Comentários 

Denise 4 anos O Sistema do Universitário é muito bom, pois atinge os objetivos. 

Samara 5 anos Na organização do conteúdo e como um recurso que instiga a 

leitura. 

Professora Ano Comentários 

Juliana 1º (Nenhuma resposta ou comentário.) 

Silvia 2º O material do sistema educacional do USE vem munido de temas 

atuais e de boa aceitação para os alunos, isto faz com que o 

desenvolvimento do trabalho seja mais adequado. 
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Mara 4º É um material com os conteúdos diversificados e modernos, além 

de contextualizar com a realidade do aluno. 

Ivete 5º Um material com muitos conteúdos modernos e de boa qualidade, 

além de uma boa contextualização. 

Professor Disciplina Comentários 

Aldo Matemática Auxilia na autonomia atividades diagnósticas e plena execução do 

conteúdo programático, auxiliando o professor a desenvolver sua 

própria didática. 

Marta L. Portuguesa O material do sistema da oportunidade ao professor ter autonomia 

em sala, as atividades e questão são relacionadas com o tema 

contemporâneo. 

Carlos Química (Nenhuma resposta ou comentário.) 

Valter Física O material facilita nosso dia a dia. 

Helber História É um material com termas da realidade vividas para todos os 

alunos, com uma contextualização. 

Nalva Filosofia O material didático auxilia nas atividades diárias com conteúdo 

modernos e atualizados. 

Flávio Biologia O material do Sistema Educacional do Universitário gera 

oportunidades do professor de ter autonomia em sala de aula. As 

atividades diagnósticas e as questões se relacionam com temas 

contemporâneos, são exemplos de possibilidades do professor agir 

com liberdade e consequentemente organizar sua própria didática. 

Professora Anos Comentários 

Val 3 O material deixa a aula mais dinâmica e interativa. 

Sônia 4 (Nenhuma resposta ou comentário.) 

Marcia 4 Na medida em que envolve a prática do dia a dia com itens 

referente ao momento da aprendizagem do aluno. 

Professora Ano Comentários 

Joelma 1º Contribui para um planejamento mais eficaz. 

Paula 2º Em minha opinião, o sistema mudou para melhor, aliás a 

tecnologia com o estudo proporciona aos educandos maior 

satisfação em aprender. 

Valquíria 3º Sim, contribui para uma prática, para nossa formação e gestão da 

sala de aula. 

João 4º Material muito rico em conteúdo. 

Vanusa 5º A abrangência do conteúdo e o rico material para ser aplicado em 

classe. 

Professor Disciplina Comentário 

Vilsom Matemática Quando montamos o projeto pedagógico, o material didático 

auxilia e colabora para o crescimento intelectual dos alunos e dos 

professores, pois assim, o ensino fica mais completo. 

Sandro Espanhol No momento do planejamento das aulas, o material didático 

auxilia nas propostas das atividades. 

Dênis L. Portuguesa Setenta por cento 70%, pois os outros trinta por cento 30% fica por 

conta do conhecimento do professor e do aluno. 
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Vanda Inglês (Nenhuma resposta ou comentário.) 

Pedro Arte (Nenhuma resposta ou comentário.) 

Professora Ano Comentários 

Michele 1º Em todas a medidas, pois nos proporciona mais conteúdos e 

estratégias. 

Amanda 3º “Sim” (Nenhum comentário à resposta dada). 

Júlia 4º “Sim” (Nenhum comentário à resposta dada). 

Débora 5º “Sim” (Nenhum comentário à resposta dada). 

Professores Disciplina Comentários 

Nilton Hist. Geog. Excelente o material, muito bem formulado para o raciocínio 

lógico do aluno. 

Sônia L. Portuguesa Acredito que a forma de divisão, organização e elaboração 

auxiliam muita na didática. 

Ari Ciências Excelente material! O material me auxilia grandemente. 

Jussara Inglês O material traz textos reflexivos que levar o aluno a formar opinião 

por meio de uma aprendizagem consistente. 

Educação Infantil 

Professor Turma Comentário 

Denise 4 anos O Sistema do Universitário é muito bom, pois atinge os objetivos. 

Samara 5 anos Na organização do conteúdo e como um recurso que instiga a 

leitura. 

Ensino Fundamental I 

Professor Ano Comentário 

Juliana 1º Não registrou sua opinião na questão nesta questão. 

 

Silvia 

 

2º 

O material do sistema educacional do USE vem munido de temas 

atuais e de boa aceitação para os alunos, isto faz com que o 

desenvolvimento do trabalho seja mais adequado. 

Mara 4º É um material com os conteúdos diversificados e modernos, além 

de contextualizar com a realidade do aluno. 

Ivete 5º Um material com muitos conteúdos modernos e de boa qualidade, 

além de uma boa contextualização. 

Ensino Fundamental II e Ensino Médio 

Professor Disciplina Comentário 

Aldo Matemática Auxilia na autonomia atividades diagnósticas e plena execução do 

conteúdo programático, auxiliando o professor a desenvolver sua 

própria didática. 

Marta L. Portuguesa O material do sistema, dá oportunidade ao professor para ter 

autonomia em sala, as atividades e questões são relacionadas com 

o tema contemporâneo. 
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Carlos Química (Nenhuma resposta ou comentário.) 

Valter Física O material facilita nosso dia a dia. 

Helber História É um material com termas da realidade vividas para todos os 

alunos, com uma contextualização. 

Nalva Filosofia O material didático auxilia nas atividades diárias com conteúdo 

modernos e atualizados. 

 

Flávio 

 

Biologia 

O material do Sistema Educacional do Universitário, gera 

oportunidades do professor ter autonomia em sala de aula. As 

atividades diagnósticas e as questões se relacionam com temas 

contemporâneos, são exemplos de possibilidades do professor agir 

com liberdade e consequentemente organizar sua própria didática. 

Educação Infantil 

Professor Disciplina Comentário 

Val 3 anos O material deixa a aula mais dinâmica e interativa. 

Marta L. Portuguesa Não houve comentário da professora. 

Carla Química Na medida em que envolve a prática do dia a dia com itens 

referente ao momento. 

Ensino Fundamental I 

Professor Ano Comentário 

Joelma 1º Contribui para um planejamento mais eficaz. 

Paula 2º Em minha opinião, o sistema mudou para melhor, aliás a 

tecnologia com o estudo proporciona aos educandos maior 

satisfação em aprender. 

Valquíria 3º Sim, contribui para uma prática, para a nossa formação e gestão 

da sala de aula. 

João 4º Material muito rico em conteúdo. 

Vanusa 5º A abrangência do conteúdo e um rico material para ser aplicado 

em classe. 

Ensino Fundamental II e Médio 

Professor Disciplina Comentário 

Vilsom Matemática Quando montamos o projeto pedagógico, o material didático 

auxilia e colabora para o crescimento intelectual dos alunos e dos 

professores, pois assim, o ensino fica mais completo. 

Sandro Espanhol No momento do planejamento das aulas, o material didático 

auxilia nas propostas das atividades. 

Dênis L. Portuguesa 70% (setenta por cento), pois os outros 30% (trinta por cento) fica 

por conta do conhecimento do professor e do aluno. 

Vanda Inglês (Nenhuma resposta ou comentário.) 

Pedro Arte (Nenhuma resposta ou comentário.) 

Ensino Fundamental I 

Professor Ano Comentário 
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Michele 1º Em todas a medidas, pois nos proporciona mais conteúdos e 

estratégias 

Amanda 3º “Sim” (Nenhum comentário à resposta dada). 

Júlia 4º “Sim” (Nenhum comentário à resposta dada). 

Débora 5º “Sim” (Nenhum comentário à resposta dada). 

Ensino Fundamental II e Médio 

Professor Disciplina Comentário 

Nilton Hist. Geog. Excelente o material, muito bem formulado para o raciocínio 

lógico do aluno. 

Sônia L. Portuguesa Acredito que a forma de divisão, organização e elaboração 

auxiliam muita na didática. 

Ari Ciências Excelente material! O material me auxilia grandemente. 

Jussara Inglês O material traz textos reflexivos que levar o aluno a formar opinião 

por meio de uma aprendizagem consistente. 

 

Nesta questão, em relação à Escola “A”, pudemos observar, por meio dos comentários 

fornecidos pelos professores pesquisados da Educação Infantil, que o sistema de ensino em 

questão tem auxiliado sua prática em sala de aula, atingindo seus objetivos, apoiando os 

professores na organização dos conteúdos das disciplinas ministradas, além de servir como um 

instrumento para instigar a leitura. Já quanto |a mesma questão, mas em relação aos professores 

participantes do Ensino Fundamental (anos iniciais), três das quatro professoras pesquisadas 

reportaram que o material didático do USE tem conteúdos diversificados, atuais/modernos e de 

boa qualidade, contextualizados à realidade do aluno, sendo bem aceitos por eles. Dessa forma, 

o material de ensino adotado fomenta o processo de ensino e aprendizagem em sala de aula. No 

que se refere aos mesmos docentes, mas em relação ao Ensino Fundamental II e Ensino Médio, 

os seis professores participantes relataram que o referido sistema auxilia o professor a ter 

autonomia em sala de aula e a aplicar atividades diagnósticas, com temas contemporâneos e 

contextualizados, e a desenvolver sua própria didática, facilitando, assim, a sua atuação 

docente. 

No que concerne às respostas dadas à Questão 3 pelas professoras pesquisadas do 

segmento da Educação Infantil da Escola “B”, duas relataram que o material didático do USE 

auxilia a atuação do docente, visto que contribui para que a aula seja mais dinâmica e interativa, 

trazendo para a sala de aula elementos relacionados à prática pedagógica do dia a dia e que 

favorecem a aprendizagem do aluno, enquanto uma professora não apresentou nenhum 

comentário quanto à questão proposta. Quanto ao segmento do Ensino Fundamental 1, os cinco 
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professores participantes deram resposta afirmativa, reportando que o material tem contribuído 

com o trabalho do professor de forma significativa, impactando positivamente no planejamento 

da aula, na gestão da sala de aula e na aprendizagem, além de ser considerado como um material 

rico e abrangente. Quanto aos professores pesquisados do segmento Ensino Fundamental II e 

Ensino Médio, três dos cinco professores participantes relataram que o material didático do 

USE tem contribuído para a prática pedagógica, também auxiliando o trabalho do professor no 

planejamento das aulas, na realização das atividades propostas, proporcionando um ensino mais 

completo e promovendo o crescimento do professor e do aluno. Por outro lado, salientaram que 

esse material didático também depende tanto do conhecimento do professor quanto do 

conhecimento prévio do aluno. 

No que se refere à Escola “C”, tivemos participação na maioria dos segmentos, exceto 

o da Educação Infantil, visto que, apesar de seus professores também terem sido convidados 

para participarem desta pesquisa e de terem recebido nossos questionários on-line, não se 

manifestaram. Portanto, não foi possível coletar dados desse segmento. Já no que tange ao 

Ensino Fundamental 1 da Escola “C”, das quatro professoras que participaram desta pesquisa 

apenas uma observou que o material didático do USE tem sido de grande auxílio na docência, 

oportunizando conteúdos e estratégias adicionais para a sua prática em sala de aula. Por outro 

lado, contamos com maior participação em relação aos professores dessa escola que atuam no 

segmento Ensino Fundamental II: os quatro professores participantes concordaram que esse 

material didático tem contribuído muito para a sua prática pedagógica. Quanto às justificativas 

apresentadas, salientaram que ele é muito bem formulado, que a sua organização, forma de 

divisão e elaboração oferecem grande suporte na didática, e que ele auxilia no desenvolvimento 

do raciocínio lógico do aluno, utilizando textos reflexivos que levam o aluno a “formar opinião 

por meio de uma aprendizagem consistente”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve como objetivo investigar o olhar docente de professores de algumas 

escolas particulares do estado de São Paulo, que atuam em diversos segmentos da Educação 

Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II/Ensino Médio), 

sobre o material pedagógico apostilado oferecido a essas escolas e desenvolvido pelo 

Universitário Sistema Educacional (USE), assim como sobre um dos seus cursos de formação 

continuada, “O Professor Gestor”.  

Esse curso é oferecido aos professores do USE, sendo realizado por meio do serviço de 

sua assessoria pedagógica e oferecido por ele a um grande número de escolas particulares com 

as quais tem parceria e que utilizam os materiais didáticos apostilados que desenvolve para 

nortear o seu processo de ensino e aprendizagem. 

Para esse fim, procuramos verificar se os professores que participaram do curso “O 

Professor Gestor” implementaram mudanças em seus fazeres pedagógicos no que tange a 

diversos aspectos de gestão abordados no curso e de extrema relevância para a docência, tais 

como gestão do tempo; gestão do planejamento; gestão do comportamento; gestão do 

relacionamento; gestão da aprendizagem; e gestão da formação continuada. 

Esperávamos poder constatar os avanços na prática desses professores, bem como o 

fortalecimento dos programas de formação desenvolvidos e realizados pela assessoria desse 

sistema de ensino, com vistas a ressignificar o papel do professor. 

Inicialmente, em nosso levantamento, buscamos trabalhos produzidos no período de 

2000 a 2017, na área da Educação, publicados no Banco de Dissertações e Teses de oito 

programas de Pós-graduação de quatro universidades públicas e uma universidade particular do 

estado de São Paulo, procurando levantar a recorrência do tema “sistema de apostilamento”. 

Nessa consulta, encontramos pesquisas com foco no material, nas vantagens de se usar um 

sistema de ensino, mas não pesquisas centradas na formação do professor em cursos de 

formação continuada voltados para o segmento de sistemas apostilados de ensino no Brasil. A 

partir desse levantamento, tornou-se evidente a importância de investigarmos o curso de 

formação de professores, com base na formação continuada, oferecido pelo USE.  

No que tange aos participantes desta pesquisa, conseguimos a adesão de mais da metade 

do número dos professores convidados e que atuam como docentes em três escolas do estado 

de São Paulo, parceiras do USE. Contudo, devido ao fato de nem todos os professores dessas 

três escolas terem devolvido os instrumentos de coleta de dados devidamente preenchidos, esse 



166 
  

número sofreu uma redução, sendo finalizada com 55% do total de convidados que 

efetivamente participaram deste estudo.  

Um dos motivos para esse quadro é que os professores convidados estavam encerrando 

suas atividades de 4º bimestre e fechamento do ano letivo. Outro fator que também deve ter 

contribuído refere-se ao fato de a data da coleta de dados ter sido próxima ao período de férias 

de trabalho desses profissionais.  

Para coletarmos os dados da nossa pesquisa, aplicamos um questionário com perguntas 

fechadas e abertas, composto de três questões: duas questões objetivas, sendo a primeira 

subdividida em cinco itens e a segunda em oito itens; e uma questão aberta. A primeira questão 

teve como propósito verificar a eficácia do curso ministrado pelo assessor pedagógico do USE; 

a segunda, pretendeu investigar a postura do professor em sala de aula na gestão do cotidiano; 

e a terceira, objetivou investigar o quanto o material do USE auxilia os professores das escolas 

conveniadas em sua docência. 

Os resultados dos questionários aplicados mostraram que os professores que 

participaram desta pesquisa, em sua grande maioria, sinalizaram que o curso de formação 

continuada “O Professor Gestor”, oferecido pelo USE, proporcionou mudanças em sua prática 

docente, bem como os auxiliou para  que pudessem interferir, quando necessário, no processo 

de aprendizagem do aluno em sala de aula. Indicaram, também, que o referido curso auxiliou 

os professores em sala de aula, visando a ressignificar o seu trabalho docente, mas respeitando-

se as peculiaridades locais e a busca pela melhoria da qualidade do ensino. Essa expectativa foi 

confirmada nos relatos dos professores pesquisados, por meio dos quais pudemos constatar que, 

para eles, a adesão ao Sistema Apostilado de Ensino é uma forma de promover a melhoria do 

ensino nos diversos contextos em que atuam.  

Nossos dados indicaram, também, que os docentes, em sua maioria, avaliaram o 

material didático desse sistema de ensino como de boa qualidade em termos de layout, 

apresentação, estrutura, organização, abrangência e diversificação de conteúdos. Conforme 

afirma Bego (2013), os sistemas de ensino apostilado vêm ao encontro das necessidades dos 

professores nos dias atuais. Em face de uma possível precarização das condições de trabalho, 

decorrente do acúmulo de tarefas cotidianas, o material didático, com suas aulas pré-

programadas, mas que permite adequações, tende a facilitar o dia a dia dos professores, ao 

mesmo tempo em que salienta aspectos importantes que devem ser pensados e utilizados na 

prática da docência.  
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Outro aspecto que consideramos relevante mencionar a partir dos resultados obtidos 

neste estudo é que, se, por um lado, a maioria dos docentes pesquisados apresentaram relatos 

marcadamente positivos, considerando a formação oferecida pelo USE como um processo 

facilitador em todos os quesitos apontados no questionário de forma a auxiliar na organização 

do seu trabalho tanto como profissionais quanto no desenvolvimento de atitudes com os alunos, 

por outro, uma pequena parte desses participantes também evidenciou que o curso “O Professor 

Gestor”, oferecido pelo USE e do qual participaram, e os materiais produzidos e adotados pelo 

USE, não se mostraram totalmente suficientes para todas as exigências do trabalho que 

conduziam em sala de aula.  

A partir desse resultado, observamos que mesmo que uma instituição de ensino, como 

o USE, elabore materiais didáticos e apoie seus professores com cursos de formação, isto não 

significa, necessariamente, que todos os seus professores utilizem todos os recursos oferecidos 

e de forma totalmente adequada. Pode haver variações, limitações. Por isso, defendemos que é 

muito relevante que instituições de ensino sempre acompanhem o trabalho de seu corpo docente 

e ofereça a ele formação continuada, apoiando-o em todos os aspectos da docência. 

Além disso, a partir dos resultados obtidos neste estudo, salientamos que, para a 

melhoria da qualidade da Educação Básica, é necessário pesquisas adicionais que investiguem 

os sistemas apostilados de ensino no Brasil, principalmente focados na formação continuada de 

professores, assim como que sejam conduzidas pesquisas sobre quais temas adicionais são 

necessários para que possa haver mais reflexões sobre o trabalho dentro e fora da sala de aula 

desempenhado por profissionais que atuem nesse contexto, buscando elementos que vão além 

do entrelaçamento dos mecanismos de fortalecimento mercadológico, voltados para uma visão 

civil-democrática que, conforme assinalado por Singer (1996), tenha, em primeiro lugar, o 

processo de formação cidadã. Ademais, observamos que a busca de alternativas, tais como os 

Sistemas Apostilados de Ensino ou outros materiais didáticos, por si só não é suficiente para 

que se possa superar as lacunas na formação de professores, uma vez que ela precisa estar 

atrelada ao trabalho pedagógico voltado para a formação do professor.  

Vale mencionar que optamos por mostrar as respostas dadas pelos professores 

pesquisados separadas por segmento e professores que nele atuam porque consideramos que, 

dessa forma, poderíamos apresentar um quadro mais detalhado em relação a todas as questões 

propostas no questionário aplicado nas três escolas para esses profissionais. Um dado relevante 

que obtivemos, mas que só percebemos ao comparar os dados obtidos das três escolas 

pesquisadas, é que, enquanto os professores pesquisados da Escola “A” não apenas 
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responderam a todas as questões e itens como também as justificaram, alguns dos professores 

da Escola “C”, apesar de responderem à todas as questões, não apresentaram justificativas em 

um dos segmentos pesquisados, enquanto que os professores da Escola “B”, que também 

responderem à todas as questões, não apresentaram justificativas ou comentários adicionais em 

um dos segmentos e poucas justificativas em um segundo segmento dessa escola.  

A partir dessa informação, observamos que mesmo que uma instituição de ensino que 

trabalhe com uma carteira de escolas conveniadas, como o USE, ofereça os mesmos cursos de 

formação profissional às suas escolas parceiras, que estes sejam ministrados por uma única 

equipe e que essas escolas utilizem o mesmo material didático produzido, pode haver 

segmentos, ou mesmo escolas, que precisem de maior apoio devido à realidade que enfrentam 

ou, então, devido à formação inicial e experiência de seus professores. Destarte, estudos 

adicionais nesse sentido podem nos auxiliar na obtenção de um quadro mais detalhado quanto 

a essa questão e, consequentemente, a refletir mais sobre como podemos dar apoio adicional a 

determinados segmentos e/ou profissionais, quando necessário.  

Recomendamos que, no delineamento do trabalho de formação continuada, haja 

políticas claras em relação ao trabalho com as escolas que desenvolvem parceria com sistemas 

de ensino, disponibilizando todo o recurso e apoio necessários para os professores que atuem 

nesses sistemas, de modo que estes, enquanto professores gestores, sejam sempre valorizados, 

sendo sua atuação direcionada à melhoria da qualidade da educação, pautada pela superação 

das dificuldades existentes em face às necessidades das políticas educacionais locais.  

No que se refere às instituições formadoras de professores no Brasil, acreditamos que 

elas têm o papel de avaliar, refletir e investigar sobre questões relacionadas ao processo 

formativo de professores do país. Concordando com Leite e Lima,  

 

Uma boa e verdadeira instituição de Ensino Superior, preocupada em formar docentes 

para atuarem nos primeiros anos de escolaridade deve, além de oferecer uma formação 

de professores com identidade própria, num curso que usufrua de projeto pedagógico 

específico, buscar condições para repensar e ressignificar o papel das disciplinas e do 

estágio a favor da formação profissional mais consistente do professor, de modo a 

melhor atender às demandas a ele impostas nos dias atuais. (LEITE; LIMA, 2010, p. 

91). 

Os sistemas de ensino que utilizam materiais apostilados, como os indicados neste 

estudo, ao desempenharem suas funções, inclusive as de assessoria pedagógica, devem procurar 

aproximar-se cada vez mais da realidade local, auxiliando a escola atendida na elaboração do 

trabalho de formação continuada de seus professores, de modo impactante, instrumentalizando-

os para que possam refletir sobre seu papel e sua atuação em sala de aula e nas situações do 

cotidiano escolar.  
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Aos gestores escolares, recomendamos que prevaleçam o acompanhamento e a 

orientação, e não a cobrança, visando a auxiliar o trabalho do seu corpo docente, inclusive no 

que se refere tanto ao trabalho com o conteúdo programático da escola quanto à formação de 

cidadãos.  

Finalmente, aos professores, salientamos a importância de entenderem o seu papel 

enquanto docentes e de perceberem que o material didático disponibilizado pelos sistemas 

apostilados de ensino, assim como qualquer outro adicionalmente utilizado, deve ser visto 

sempre como um suporte para o seu trabalho e nunca como um elemento que substituirá o seu 

papel de docente. Para que tenham plena consciência desse papel, entretanto, é necessário haver 

uma reflexão contínua, conforme defende Schön (1983, 1987), sobre a e na ação, que deve ser 

considerada como parte integrante e fundamental do trabalho docente.  

Portanto, defendemos que o professor não deve agir automaticamente, sem refletir sobre 

o que faz e como atua em sala de aula. Ao contrário, ele deve procurar alcançar equilíbrio entre 

teoria e prática, pensamento e ação, refletindo sobre o que faz, como atua, em que contexto 

atua, quais são os envolvidos nessa atuação, quais conhecimentos envolvidos trazem para a sala 

de aula, refletindo sempre sobre suas experiências, crenças e valores. Como bem salientado por 

Dewey (1959), a prática reflexiva requer do professor uma autoanálise constante. 

Concordando com Morin (2007), que define o conhecimento como “[…] uma tradução 

seguida de uma reconstrução”, defendemos a relevância da formação continuada para os 

professores que atuem em escolas que fazem parte da carteira de escolas parceiras conveniadas 

de qualquer instituição de ensino, visando uma formação que promova uma participação eficaz 

e autonomia no processo do professor gestor, dado que os docentes são os diretamente 

responsáveis pelo processo de ensino e aprendizagem, atuando junto aos seus alunos, apoiando-

os e influenciando-os no processo de aprendizagem, auxiliando-os a, por meio de uma educação 

de qualidade, tornarem-se agentes de transformação da sociedade.  

Concluindo, esperamos que nossa pesquisa tenha contribuído para um maior 

entendimento sobre a prática do professor enquanto gestor do processo de ensino e 

aprendizagem, assim como sobre de que forma, e quanto, cursos de formação continuada podem 

contribuir para a sua prática docente, especialmente no que tange à prática docente apoiada por 

Sistemas Apostilados de Ensino, de forma que futuras pesquisas nessa área possam aplicar os 

resultados que apresentamos neste estudo na busca de contribuições para estudos da área, 

utilizando, assim, nossa pesquisa como um apoio e ponto de partida para investigações futuras 

no campo da Educação Básica brasileira apoiada por Sistemas Apostilados de Ensino. 
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Eletrônica Saberes da Educação. Vol.4. No.1, 2013, ISNN 2177-7748. Disponível: 

<http://www.facsaoroque.br/novo/publicacoes/pdf/v4-n1- 2013/Tagides.pdf>. Acesso em: 10 

fev. 2014.  

 

MIRANDOLA, Cláudia Barbosa Santana. A contratação de uma empresa privada pela 

rede pública municipal de Poá – SP (Gestão 2005-2008): A voz dos professores do Ensino 

Fundamental (2010) 161f. Tese (Mestrado em Educação: Currículo) Pontifícia Universidade 

Católica – São Paulo. 

 

MONTEIRO, A.R. Profissão docente: profissionalidade e autoreegulação. São Paulo: 

Cortez, 2015. 

 

_________. Auto-regulação Profissional na Educação. Lisboa: CIE/FC, 2010.] 

 

MORAIS, Régis de. O que é ensinar. São Paulo: E.P.U, 1986. 

 

MOREIRA, A. F. Currículo e estudos culturais: tensões e desafios em torno das 

identidades. In: PARAÍSO, M. (Org.). António Flávio Barbosa Moreira: pesquisador em 

currículo. Belo Horizonte: Autêntica Ed., 2010, p. 199-216. 

 

MORIN, Edgar. Educação e complexidade: os sete saberes e outros ensaios. São Paulo: 

Cortez, 2007. 

 

NICOLETI, João Ernesto. Ensino apostilado na escola pública: tendência crescente nos 

municípios da região de São José do Rio Preto – SP. 2009. 97 f. Dissertação (Mestrado em 

Educação Escolar). Faculdade de Ciências e Letras, Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho”, Araraquara, 2009. 

 

O’BRIEN, J. A. Sistemas de informação: e as decisões gerenciais na era da Internet. 2ª. ed. 

São Paulo: Saraiva ,2004. 

 

PERRENOUD, P. Enseigner: Agir dans l’urgence, décider dans l’incertitude. Savoirs et 

compétences dans un métier complexe. Paris: ESF Editeur, 1996. _______. Práticas 

pedagógicas, profissão docente e formação. Perspectivas sociológicas. Lisboa: Dom Quixote, 

1993. 

 

_________. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artes 

Médicas Sul, 1999.  

 

http://www.facsaoroque.br/novo/publicacoes/


176 
  

PIMENTA, S.G. Formação de professores: identidade e saberes da docência. In: PIMENTA, 

S.G. (Org.). Saberes pedagógicos e atividade docente. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

PORTUGAL. Conselho Nacional de Educação – CNE (Ed.). Organização escolar: o tempo. 

2017. 

 

POZO, J.I. Aprendizes e mestres: a nova cultura da aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 

2002. 

 

REEDY, J.; SCHULLO, S.; ZIMMERMANN, K. Marketing Eletrônico - A integração de 

recursos eletrônicos no processo de marketing. Artmed Ed. Ltda., RS, 2001. 

 

RICHARDS, J.; NUNAN, D. Second Language Teacher Education, (5th ed.). Cambridge: 

Cambridge University Press, 1995. 

 

RODRIGUES, S. S. E. A organização do tempo pedagógico no trabalho docente: relações 

entre o prescrito e o realizado. 2009. 116 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Metodista 

de Piracicaba, Faculdade de Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em Educação. 

Piracicaba, SP, 2009. 

 

RODRIGUES et al. Lisboa: CNE, Coleção Estudos, 2017. Disponível em: 

<http://www.cnedu.pt/content/noticias/CNE/Organizacao_Escolar_o_tempo-2.pdf>. Acesso 

em: 10 Jan. 2018.  

 

ROGERS, C.R. Tornar-se pessoa. 5. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 1987. 

 

ROJAS, Ricardo Arturo Osorio. El Cuestionário, 2001. Disponível em 

<http://www.nodo50.org/sindpitagoras/Likert.htm>. Acesso em: 10 jan. 2018. 

 

ROLDÃO, M. C. Profissionalidade docente em análise: especificidades dos ensinos superior e 

não superior. Revista Nuances, São Paulo, ano 11, n. 13, p. 108-126, jan./dez. 2005. 

 

RONCA, P.A.C.; TERZI, C.A. Prefácio: Mário Sérgio Cortella. São Paulo: Editora do 

Instituto Esplan, 1995. 

 

ROSSI, Lucilene. Oferta educacional e parceria com o setor privado: um perfil dos 

municípios paulistas com até 10.000 habitantes. 2009. 182f. Dissertação (Mestrado em 

Educação) – Instituto de Biociências – Universidade Estadual Paulista (UNESP), Rio Claro, 

2009. 

 

SACRISTÁN GIMENO, J. Consciência a acção sobre a prática como libertação profissional 

dos professores. In: NÓVOA, A. (Org.). Profissão professor. Porto: Porto Ed., 1995. p. 63-

92. 

 

SALES, Lília Maia de Morais. Mediare: um guia prático para mediadores. 3. ed. rev., atual. e 
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APÊNDICE 1 
 

QUESTIONÁRIO 
 
Este questionário visa a fazer um levantamento junto aos professores do USE para verificar se o curso 
“o professor gestor”, ministrado pelo Assessor Pedagógico do USE, contribui com sua prática e de que 
forma. Por isso, gostaríamos de contar com sua importante contribuição.  
 
Todas as respostas a esta pesquisa são confidenciais e serão tratadas de forma agregada, de maneira 
que nenhuma resposta individual possa ser identificada.  
 

1. Com base no curso “O Professor Gestor”, você acredita que o processo de formação continuada 
tem contribuído para melhorar a sua prática em sala de aula na: 
 

Questões Respostas 

a. gestão do tempo em sala de aula?  (   ) sim (   )  não (   )  parcialmente 

b. gestão do planejamento em aula? (   ) sim (   )  não (   )  parcialmente 

c. gestão do relacionamento e 

comportamento professor X aluno? 

(   ) sim (   )  não (   )  parcialmente 

d. gestão da aprendizagem do aluno? (   ) sim (   )  não (   )  parcialmente 

e. gestão da formação continuada do 

professor? 

(   ) sim (   )  não (   )  parcialmente 

 
a. Explique: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
b. Explique: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
c. Explique: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
d. Explique: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
e. Explique: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
2. Conforme a sua opinião, o professor, enquanto professor gestor, pode interferir no processo de 
aprendizagem e no relacionamento com o aluno para: 
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Questões Respostas 

a. conduzir a relação entre os alunos? (   ) sim (   )  não (   )  parcialmente 

b. interagir com eles? (   ) sim (   )  não (   )  parcialmente 

c. propor atividades que interferem na 

aprendizagem? 

(   ) sim (   )  não (   )  parcialmente 

d. ministrar o conteúdo da aula? (   ) sim (   )  não (   )  parcialmente 

e. gerenciar imprevistos em sala de 

aula? 

(   ) sim (   )  não (   )  parcialmente 

f. administrar conflitos de acordo com as 

circunstâncias da turma? 

(   ) sim (   )  não (   )  parcialmente 

g. prever problemas que podem surgir 

durante as aulas? 

(   ) sim (   )  não (   )  parcialmente 

h. preparar intervenções para gerenciar 

a turma? 

(   ) sim (   )  não (   )  parcialmente 

 
a. Explique: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
b. Explique: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
c. Explique: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
d. Explique: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
e. Explique: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
f. Explique: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
g. Explique: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
h. Explique: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
3. Em que medida você acredita que a adoção do material didático do USE auxilia a sua prática 
enquanto professor gestor? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

Muito obrigado por sua contribuição! 
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IMAGENS DO MATEIRAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL  

 1 ANO A 5 ANOS – 1º BIMESTRE 

CAPA MATERIAL ALUNOS DE 1 ANO  SUMÁRIO MATERIAL   

ALUNOS DE 1 ANO 

  

CAPA MATERIAL ALUNOS DE 2 ANOS SUMÁRIO MATERIAL   

ALUNOS DE 2 ANOS 

  

CAPA MATERIAL ALUNOS DE 3 ANOS SUMÁRIO MATERIAL   

ALUNOS DE 3 ANOS 

  

*material da EducaçãoIinfantil para 1 ano, 2 anos e 3 anos – formato prancha 
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IMAGENS DO MATEIRAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL  

1 ANO A 5 ANOS – 1º BIMESTRE 

CAPA MATERIAL ALUNOS DE 4 ANOS SUMÁRIO MATERIAL   

ALUNOS DE 4 ANOS 

  

CAPA MATERIAL ALUNOS DE 5 ANOS SUMÁRIO MATERIAL   

ALUNOS DE 5 ANOS 

  

*material da EducaçãoIinfantil para 1 ano, 2 anos e 3 anos – formato A3 
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IMAGENS DO MATEIRAL DA ENS. FUND. ANOS INICIAIS  

1º ANO AO 5º ANO – 1º BIMESTRE 

CAPA MATERIAL 1º 

ANO 

CAPA MATERIAL 2º 

ANO 

CAPA MATERIAL 3º 

ANO 

   
SUMÁRIO  

L. PORT.1º ANO 

SUMÁRIO  

MAT. 2º ANO 

SUMÁRIO  

GEO. 3º ANO 

   
material para ensino fundamental – anos iniciais - 1º ano, 2º ano e 3ºano  
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IMAGENS DO  MATEIRAL DA ENS.FUND. ANOS INICIAIS  

 1º ANO AO 5º ANO – 1º BIMESTRE 

CAPA MATERIAL 4º ANO CAPA MATERIAL 5º ANO 

  
SUMÁRIO  

CIÊNC. 4º ANO 

SUMÁRIO  

FILOS. 5º ANO 

  
material para ensino fundamental – anos iniciais - 4º ano e 5ºano  
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IMAGENS DO MATERIAL DO ENS. FUND. ANOS FINAIS  

 6º ANO AO 9º ANO – 1º BIMESTRE 

CAPA MATERIAL  

6º ANO 

CAPA MATERIAL  

7º ANO 

CAPA MATERIAL  

8º ANO 

   
SUMÁRIO  

ARTE - 6º ANO 

SUMÁRIO  

HIST. 7º ANO 

SUMÁRIO  

INGL. 8º ANO 

   
material do ensino fundamental anos finais – 6º ano, 7º ano e 8º ano 

 

CAPA MATERIAL 

 9º ANO 

SUMÁRIO  

QUÍMICA 9º ANO 

  
material do ensino fundamental anos finais – 9º ano  
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IMAGENS DO MATERIAL DO ENSINO MÉDIO  

 1ª A 3ª SÉRIE – 1º BIMESTRE 

CAPA MATERIAL  

1ª SÉRIE 

CAPA MATERIAL  

2ª SÉRIE 

CAPA MATERIAL  

3ª SÉRIE 

   
SUMÁRIO  

FÍSICA – 1ª SÉRIE 

SUMÁRIO  

SOCIOL. 2ª SÉRIE 

SUMÁRIO  

BIOL. 3ª SÉRIE 

   

 

 

 

 

 

 

 

  


