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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a formação continuada de professores 
que lecionam nas séries iniciais do ensino fundamental de uma instituição 
particular, localizada no município de São Paulo, e nesse contexto compreender 
a formação continuada dos professores como suporte teórico para o exercício 
da prática pedagógica. A pesquisa apresentada é de natureza qualitativa e 
utilizou-se da análise dos seguintes documentos: Projeto Político Pedagógico, 
mostra da formação continuada, na modalidade de pós-graduação e observação 
de aulas. Os sujeitos pesquisados foram duas turmas das séries iniciais do 
Ensino Fundamental. A pesquisa resultou em uma reflexão crítica sobre a 
formação continuada de professores e a importância do processo reflexivo sobre 
a prática educativa em um movimento progressivo de aquisição de novas 
competências, assim como consolidar o que se sabe, sendo o professor sujeito 
de sua formação, capaz de refletir sobre sua prática e ser consciente das teorias 
para modificar a sua atuação junto aos alunos. Dessa forma, a formação não 
acontece somente em cursos, seminários e palestras, mas também na ação 
pedagógica, na troca com colegas de trabalho, na participação em outras 
funções dentro do espaço escolar. Diante dessas constatações observou-se que 
a escola está atenta à formação continuada de professores e com frequência 
oferta cursos e também pós-graduação aos professores, no sentido de construir 
um olhar crítico e reflexivo sobra a prática buscando o aprimoramento 
profissional. 
 
Palavras-chave: Formação Continuada. Séries Iniciais. Ensino Fundamental. 
 
 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

PEREIRA, Danieli Nunes Pereira. Formação Continuada de Docentes que 
atuam nas séries iniciais do Ensino Fundamental: Inquietações e Desafios. 
Orientadora Mere Abramowicz. 2020. 91 p. Dissertação (Mestrado em 
Educação: Currículo). Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação, 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2020. 

 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to analyze the continuing education of teachers who teach in 
the initial grades of elementary education of a private institution, located in the 
city of São Paulo, and in this context understand the continuing education of 
teachers as theoretical support for the exercise of pedagogical practice. The 
research presented is of a qualitative nature and used the analysis of the 
following documents: Political Pedagogical Project, showing continuing 
education, in the form of post-graduation and observation of classes. The 
subjects surveyed were two classes in the initial grades of Elementary School. 
The research resulted in a critical reflection on the continuing education of 
teachers and the importance of the reflective process on educational practice in 
a progressive movement to acquire new skills, as well as consolidating what is 
known, with the teacher being the subject of his education, capable to reflect on 
their practice and be aware of the theories to modify their performance with 
students. Thus, training does not only take place in courses, seminars and 
lectures, but also in pedagogical action, in exchanging with co-workers, in 
participating in other functions within the school space. In view of these findings, 
it was observed that the school is attentive to the continuous training of teachers 
and often offers courses and also postgraduate courses to teachers, in order to 
build a critical and reflective look at practice seeking professional improvement. 
 

Keywords: Continuing Education. Initial series. Elementary School. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho é reflexo de minha trajetória profissional em instituições 

educacionais da rede pública e particular do Município de Curitiba. Nesse tempo de 

atividade, fui estimulada a pensar a respeito da formação continuada de professores 

que atuam nas séries iniciais do Ensino Fundamental, e entendi que este é um tema 

relevante e necessário para o avanço dos estudos na área da Educação.  

A seguir, um breve relato sobre da minha vida profissional acadêmica, que 

considero relevante e que contribuiu para o interesse no desenvolvimento do trabalho 

em questão. 

Nasci em Uruguaiana, localizada no Rio Grande do Sul, onde estudei na Escola 

Laura Vicunha até a quinta série. É uma escola particular, salesiana, administrada por 

freiras. Em 1992, fui morar em Manaus, por motivos de transferência do trabalho do 

meu pai, onde continuei os estudos da sexta série do Ensino Fundamental ao primeiro 

ano do Ensino médio, no Colégio Militar de Manaus. Foi uma experiência valorosa, 

pois tive a oportunidade de conhecer e participar da cultura regional, diferente da que 

possuía. Nessa época, organizava estudos em grupo e ajudava os colegas com 

dificuldades de aprendizagem. Acredito que a partir de então começou a minha 

aderência ao magistério. 

Em 1996, minha família foi transferida para Curitiba, e lá eu dei continuidade 

aos estudos no Colégio Militar de Curitiba, onde conclui o ensino médio. 

Fui aprovada no vestibular para o curso de Pedagogia, na Universidade Federal 

do Paraná, e estudei com muita dedicação, por quatro anos. 

Após terminar o curso de Pedagogia na UFPR, iniciei uma pós-graduação em 

psicopedagogia Clínica e Institucional, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. 

Durante a graduação, iniciei um estágio em uma escola particular, atuando 

como auxiliar, em uma turma do integral, com crianças de diversas idades, distribuídas 

em turmas da Educação Infantil e Ensino Fundamental. Nesse período, desenvolvia 

projetos com as crianças que permaneciam na escola, no contraturno. 

Em 2003, comecei a trabalhar na Prefeitura Municipal de Curitiba, na função de 

educadora. Como educadora, fui designada para trabalhar no Centro Municipal de 

Educação Infantil Ana Proveller, situado no bairro Uberaba, região de extrema 
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pobreza e vulnerabilidade social. Trabalhei com as turmas de maternal II, maternal III 

e pré. Esta unidade atendia crianças de sete meses a cinco anos. Nesse lugar, me 

encantei com a Educação Infantil e suas especificidades, assim como surgiram as 

primeiras inquietações acerca da formação continuada de professores, pois fazia 

muita análise entre a teoria aprendida na Universidade e a prática docente em sala de 

aula. O que me inquietava era a necessidade de formação continuada de um grupo 

de educadoras concursadas, porém a maioria não tinha formação superior, tão 

necessária à prática docente.  

Em 2005, participei do processo de remoção e comecei a trabalhar em outro 

Centro Municipal de Educação infantil, Irmã Doroti May Stang, em uma turma de 

maternal II.  

Em 2006, passei no concurso para Professor Docência I, para atuar com 

Educação Infantil e Ensino Fundamental. Atuei na Escola Municipal Madre Antonia no 

contraturno com projetos, no período da manhã, e uma turma de primeiro ano do 

Ensino Fundamental, no período da tarde. 

 Em 2007, continuei a trabalhar com a Educação Infantil em um período, e no 

período contrário como pedagoga da Escola Municipal Madre Antônia. 

 Em 2008, recebi um convite para trabalhar no Núcleo Regional de Educação 

como Técnica da Unidade Gestora do Programa Comunidade Escola, Programa da 

Prefeitura que mantinha as escolas municipais abertas nos finais de semana com 

atividades de esporte e lazer, cultura e geração de renda para a comunidade em geral.  

Em 2009, passei a trabalhar na Secretaria Municipal de Educação, na Unidade 

Gestora do Programa Comunidade Escola, como Técnica do programa, 

supervisionando e acompanhando as escolas que faziam parte do mesmo.  

No ano de 2012, atuei como Coordenadora de Formação continuada da 

Secretaria Municipal de Educação, nesse setor, eu fazia o planejamento e execução 

de seminários, fóruns, congressos e Semana de Estudos Pedagógicos, juntamente 

com os departamentos de Educação Infantil e Ensino Fundamental para as unidades 

escolares. 

No período de 2012 a 2016, atuei como gerente de Núcleo Regional de 

Educação da Regional Cajuru, supervisionando e dando suporte administrativo e 

pedagógico às diretoras desta regional. 
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Nos anos de 2017 e 2018, atuei como diretora do Centro Municipal de 

Educação Infantil Maria Viezzer Hermann, localizada no bairro Mercês, Regional de 

Santa Felicidade. Esta experiência como gestora me fez refletir muito sobre a 

concepção de infância, assim como a necessidade de uma formação continuada de 

qualidade para as professoras.  

Quando iniciei o trabalho como gestora me deparei com uma comunidade que 

realmente necessitava do atendimento em tempo integral para as crianças na faixa 

etária de onze meses a quatro anos de idade. 

A função de diretora tem diversas atribuições e uma delas é a visita domiciliar, 

após cadastro realizado na unidade pela família. Essas visitas eram realizadas na 

companhia de professoras da unidade, oportunidade em que pude observar o entorno, 

como viviam as famílias, quais as necessidades, a cultura local, qual era a composição 

familiar, pude fazer o mapeamento socioeconômico da comunidade que passaria a 

atender, e por meio deste estudo, juntamente com as professoras, pensar acerca do 

currículo e do planejamento da unidade.  

O CMEI atende crianças de onze meses a quatro anos de idade, que 

compreende as turmas do berçário à pré-escola, totalizando cinco turmas e cento e 

vinte crianças na época.  

Em novembro de 2018, entrei em licença sem vencimentos durante um ano da 

Prefeitura Municipal de Curitiba e mudei para São Paulo por transferência de trabalho 

do meu marido.  

Nesse período, candidatei-me no processo seletivo do Mestrado da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo e fui aprovada, ingressando no Mestrado em 

Educação: Currículo. 

Após um ano de licença, solicitei exoneração da Prefeitura Municipal de 

Curitiba. 

No segundo semestre de 2019, iniciei um trabalho em uma escola particular, 

situada na Zona Norte da cidade de São Paulo, com turmas de primeiro ano. Chamou-

me a atenção a forma como o trabalho é desenvolvido com as crianças. Observei que 

são turmas pequenas, entre 14 e 20 crianças por turma, o que ajuda no processo de 

acompanhamento mais individualizado das crianças. As professoras regentes de 

turmas regulares têm uma professora auxiliar que ajuda a professora regente, na 

organização de materiais como, por exemplo: o caderno de atividades 
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complementares ao material das apostilas, assim como preparam as tarefas de casa 

e acompanham os alunos na hora do recreio.  

O material adotado pela escola é apostilado (Língua Portuguesa, Matemática e 

Ciências). A escola também utiliza apostilas para treinar as letras bastão e cursiva, 

assim como apostilas de projetos como: apostila de contos de fadas. Essa apostila 

possibilita ao aluno conhecer os contos de fadas e refletir sobre eles com as atividades 

aplicadas pelos professores. 

As salas de aula são equipadas com projetor e computador. 

Na observação da prática diária das professoras que atuam nas séries iniciais 

me chamou atenção a forma afetiva e atenciosa das mesmas para com os alunos, a 

forma como conduzem as aulas diariamente, o domínio da turma, a condução dos 

conteúdos das disciplinas, o vínculo que estabelecem com seus alunos, os recursos 

materiais que utilizam para desenvolver as aulas, assim como a participação dos 

alunos nas aulas e como eles são capazes de expor os seus conhecimentos prévios 

sobre os conteúdos desenvolvidos em sala de aula.  

Refletindo acerca das observações realizadas na prática diária das 

professoras, despertou em mim a vontade de entender o processo de formação 

continuada das docentes que trabalham com os anos iniciais, como ocorre esta 

formação e se efetivamente geram resultados positivos para o processo de 

aprendizagem dos alunos.   

Diante do exposto, minha experiência me permite contribuir com reflexões 

sobre a formação continuada de educadores que atuam nas séries iniciais. Reflexões 

estas que transformem a ação de educadores para que sempre tenham uma postura 

crítica e consciente de seu trabalho, e também para que a atuação dos educadores 

seja transformadora da prática contínua de sala de aula.  

A relevância teórica deste trabalho consiste em trazer contribuições acerca da 

formação continuada de educadores, que atuam nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental. Por meio desta pesquisa, os educadores poderão ter um suporte teórico 

e metodológico, tendo em vista a especificidade da infância e o trabalho realizado com 

crianças desta faixa etária. 

A temática deste estudo é a Formação continuada de docentes que atuam nas 

séries iniciais do ensino fundamental. Já o problema de pesquisa que norteará esta 

dissertação de mestrado questiona: A formação continuada contribui para a aquisição 
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de suporte teórico e prático no desenvolvimento de habilidades e competências para 

o trabalho com crianças nos anos iniciais?  

O objetivo geral tem como intenção analisar a formação continuada de 

professores que atuam nas séries iniciais de uma instituição particular localizada no 

município de São Paulo. 

Os objetivos específicos são:  

· Analisar a relação da formação continuada e prática voltada para 

o fazer pedagógico no trabalho com crianças das séries iniciais; 

· Verificar se o processo de formação continuada resulta em uma 

reflexão crítica sobre a prática diária e se há um impacto desta formação continuada 

na aprendizagem de crianças das séries iniciais. 

A metodologia tem base na realização de uma pesquisa predominantemente 

qualitativa, na escola Estrela, no município de São Paulo, com a análise dos seguintes 

documentos: Projeto Político Pedagógico, mostra de material de formação continuada 

ofertada aos professores e mostra das observações de sala de aula. 

Dividimos esta dissertação em três capítulos. O capítulo 1 intitulado Currículo 

e a Formação de Professores traz a contextualização do que os pesquisadores 

compreendem por currículo; na sequência, dois subcapítulos, um intitulado Breve 

histórico sobre as tendências pedagógicas no Brasil e o outro intitulado Formação 

inicial e continuada de professores. O segundo capítulo trata especificamente da 

metodologia escolhida para esta análise, que tem base na pesquisa qualitativa. O 

terceiro capítulo analisa os dados coletados com base nos referencias teóricos, 

finalizando com as Considerações Finais e Referências Bibliográficas.  
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1 ─ CURRÍCULO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

O currículo foi organizado durante décadas com o objetivo de preparar pessoas 

para o mercado de trabalho, ou seja, as premissas da ideologia capitalista foram 

construídas historicamente por meio da criação das instituições escolares e dos 

avanços sociais e econômicos ao longo das décadas. Esta concepção tradicional de 

currículo apresenta as seguintes características: o professor no centro do processo, 

exposição oral dos conteúdos, o aluno passivo, conteúdos enciclopédicos e 

descontextualizado da realidade, a mecanização do processo de ensinar e aprender, 

bem como avaliação realizada por exames, em que o aluno reproduz o que aprendeu. 

Nas palavras de Silva (2010), o currículo pode ser entendido como:  

O currículo é capitalista. O currículo reproduz ─ culturalmente ─ as 
estruturas sociais. O currículo tem um papel decisivo na reprodução 
da estrutura de classes da sociedade capitalista. O currículo é um 
aparelho ideológico do Estado capitalista. O currículo transmite a 
ideologia dominante. O currículo é, em suma, um território político 
(SILVA, 2010, p.148) 

 

As teorias tradicionais de currículo não têm a preocupação de questionar as 

organizações educacionais, apenas há a aceitação e a cobrança de resultados, como 

se a educação fosse um produto. Produto este resultado da ideologia dominante do 

Estado capitalista.  

Durante décadas, o currículo foi visto em um enfoque tecnicista, em 
uma visão técnico ─ linear entendido como rol, elenco ou conjunto de 
disciplinas, enfatizando-se neste aspecto estático enquanto grade 
curricular, grade no sentido de verdadeiro aprisionamento, apontando 
para uma concepção de currículo como arranjo sistemático de 
disciplinas, de matérias, de conteúdos. Essa vertente privilegia o 
planejamento com ênfase em objetivos, controle, estratégias de 
avaliação, caracterizando o currículo com uma única dimensão: a da 
racionalidade técnica. Essa concepção foi hegemônica até o fim da 
década de 50 (ABRAMOWICZ, 2006, p.14). 

 

O objetivo do ensino nessa época era manter as organizações de classe 

baseadas nas relações de poder estruturados em ideologia marcada pelo sistema 

econômico. 

A partir dos anos 60, iniciou-se uma reflexão acerca do currículo, assim como 

a contribuição da Sociologia da Educação que refletia a divisão de classes, em que o 

proletariado iniciou sua luta contra a classe dominante, contra a repressão e 
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convencimento da hegemonia capitalista e crítica à racionalidade técnica, assim como 

a análise das relações de poder na sociedade.  

Nos anos 70, 80 e 90, há uma ampliação dos estudos sobre currículo e uma 

reflexão ainda mais aprofundada do mesmo como emancipação e libertação. 

O currículo passou a ser o centro das discussões educacionais surgindo, dessa 

forma, concepções de currículo mais humanizadas, centrada no indivíduo, na sua 

história e cultura.  

Conforme Abramowicz (2006), a cultura é o pilar para o entendimento e reflexão 

sobre o currículo e o conhecimento construído ao longo do tempo, sendo que o mesmo 

está inserido em um contexto histórico, cultural e social no qual a escola está inserida. 

Na sociedade atual, a concepção de currículo é polissêmica, pois somos seres 

históricos e construímos conhecimento a todo momento. A partir dessa concepção, 

há diversas dimensões do currículo a serem consideradas: a social, a cultural, a 

histórica, a prática e a política. Sendo que o currículo é carregado de intencionalidades 

que visam a formação para a cidadania e o exercício da democracia.  

Esta concepção multicultural de currículo conta com a participação dos atores 

principais da escola professor/aluno e demais funcionários que compõem o quadro, 

permitindo maior reflexão em que todas as partes são ouvidas e são atuantes na 

construção do projeto político pedagógico e na construção do currículo escolar. Um 

processo democrático na escola fundamental para as instituições, no sentido da 

escuta ativa e da ação reflexiva e contextualizada da prática do ensino.  

O currículo está diretamente ligado a uma ideologia, ou seja, nunca é neutro, 

pois segue os conceitos e interesses de quem está no poder. Esse posicionamento 

interfere no dia a dia das escolas, na concepção de educação e educando que as 

unidades constroem ou seguem adaptando os conteúdos e seguindo padrões, 

conforme rege o sistema econômico opressor.  

Ligar o conceito de ideologia a relações de poder e a questões de 
interesse significa contestar a noção de conhecimento como 
representação da realidade implícita na perspectiva ‘epistemológica’ 
de ideologia.  Em suma, perspectiva alternativa, a linguagem na qual 
o conhecimento se expressa não é tanto um meio transparente e 
neutro de representação de uma realidade que ‘existe’ 
independentemente dela, mas um dispositivo ativamente implicado na 
constituição e definição da realidade. Consequentemente, nessa 
perspectiva, a ideologia é um dos modos pelos quais a linguagem 
constitui, produz o mundo social de certa forma. Essa compreensão 
ajuda a superar o impasse que ocorre da aproximação de ideologia a 
conhecimento falso da realidade e de não ideologia a conhecimento 
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‘verdadeiro’. Obviamente, isso tem implicações não apenas para uma 
compreensão modificada do papel da ideologia no currículo, mas 
também para as próprias noções de conhecimento como 
representação, que constituem toda a tradição (MOREIRA; SILVA, 
1995, p.24). 

 

A Ideologia está intrinsecamente inserida nas instituições educacionais e sendo 

reproduzida por meio de livros didáticos sua visão é verticalizada. Mas a escola deve 

ser compreendida como um campo de lutas pela construção de uma educação 

transformadora para todos, no intuito de formar cidadãos protagonistas de sua história 

e críticos da realidade que os cerca. 

De acordo com Apple (2006), precisamos investigar de que maneira se 

organiza o currículo, assim como a seleção dos conteúdos, como os professores 

trabalham os conteúdos em sala de aula para que os mesmos não fiquem 

descontextualizados da cultura de determinada instituição e em determinada época. 

A escola necessita repensar sua prática no sentido de construir uma gestão 

democrática, em que todos os atores sociais inseridos na escola possam contribuir 

para o processo educacional. O entendimento da realidade social e cultural em que 

está inserida se faz ao conhecer a comunidade, as famílias, observar onde moram, 

como moram, como é a composição familiar, qual é a cultura local, o que pensam seus 

alunos e, a partir deste conhecimento, organizar um currículo condizente com a 

realidade e não apenas prender-se aos conteúdos, matérias e livros didáticos, muitas 

vezes descontextualizados. A ação da escuta dos atores sociais muito contribui para 

o pensar sobre o currículo constituindo desta forma um documento efetivamente 

condizente com a realidade dos alunos. 

Diz que o currículo é um objeto que se constrói no processo de 
configuração implantação concretização e expressão de determinadas 
práticas pedagógicas e em sua própria avaliação como resultado das 
diversas intervenções que nele se operam. Seu valor real para os 
alunos, que aprendem seus conteúdos, depende desses processos de 
transformação aos quais se vê submetido (SACRISTAN, 2017, p.99). 

O currículo conversa com a prática desenvolvida pelo professor, pois é nela 

que está a concretização do exercício de aprendizado, que caracteriza-se pela cultura, 

política, ritual e organização administrativa de cada instituição escolar. É na prática 

que o currículo dialoga com os agentes sociais em suas diferentes funções, 

principalmente o professor que é o mediador e modelador do programa.  
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De acordo com Sacristan (2017), desvelar o currículo significa identificar os 

pontos de maior dificuldade e transformá-los para que o trabalho executado pelo 

professor na prática atinja o objetivo principal que é o aluno, ou o processo de 

aprendizagem dos alunos.  

 O currículo não é estático, ao contrário, necessita de constante reflexão e 

discussões acerca das formas como está pensado e organizado, pois ele é constituído 

pela seleção cultural de conteúdos pedagógicos relacionados.  

O controle do saber é inerente à função social estratificadora da 
educação e acaba por configurar toda uma mentalidade que se projeta 
inclusive nos níveis de escolaridade obrigatória em práticas educativas 
que não tem uma função seletiva nem hierarquizada (SACRISTAN, 
2017, p. 105). 

 

O currículo se manifesta na concretude do desenvolvimento pedagógico, tem 

objetivos e é dirigido para um grupo de alunos e professores que estão inseridos em 

uma determinada cultura e regidos por organizações administrativas, pedagógicas, de 

supervisão e avaliação. E para que este processo ocorra, a elaboração do 

planejamento e aplicação de tarefas procura buscar a qualidade formativa para seus 

alunos e o caminhar pelo viés crítico.  

A política educativa é que estabelece a forma de organizar, selecionar e 

sistematizar os currículos, fazendo as alterações necessárias para atender o grupo, 

levando-se em consideração o processo cultural de um sistema educativo, o que 

enaltece a autonomia que as instituições têm em fazer mudanças em seus currículos 

sem perder a sua função formadora e socializadora.  

O processo de elaboração e desenvolvimento do currículo é uma construção 

social do conhecimento que sofre diversas influências dos aspectos do contexto 

social, histórico, econômico e cultural. 

O currículo é muitas coisas ao mesmo tempo: ideias pedagógicas, 
estruturação de conteúdos de uma forma particular, detalhamento dos 
conteúdos, reflexo de aspirações educativas mais difíceis de moldar 
em termos concretos, estímulo de habilidades do aluno, etc. Ao 
desenvolver uma prática concreta de modo coerente com quaisquer 
desses propósitos, o professor desenha um papel decisivo 
(SACRISTAN, 2017, p.173). 

  

A implantação de um currículo exige um novo perfil do professor, com 

metodologias e habilidades diferenciadas de sua prática pedagógica, cujo objetivo é 

o ensino significativo para seus alunos. Esta análise passa pela formação inicial e 
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continuada desses profissionais, que não dialoga com as condições de trabalho, com 

as pressões sociais e responsabilidades delegadas para a escola. 

 Conforme Sacristan (2017), os papéis que o professor desempenha estão 

inseridos em dois pontos opostos, que vão desde o mero reprodutor de conteúdos do 

currículo ao professor inovador, crítico de sua prática e que procura soluções para os 

obstáculos que surgem em sua rotina de trabalho, inventando soluções e promovendo 

formas alternativas e inovadoras, na maneira de trabalhar os conteúdos com os 

alunos.  

 O professor neste espaço entre a organização institucional do currículo e sua 

prática faz a ponte entre os conteúdos sistematizados, cultura e o aluno. Nesse 

processo, coloca-se em prática o seu poder modelador utilizando a sua criatividade 

para tornar o conhecimento mais significativo para os alunos. As metodologias 

utilizadas pelos professores em sala de aula são resultado de sua cultura, formação, 

interpretações e significações particular de cada um.  

O papel mediador do professor para que os alunos obtenham 
resultados e significados concretos, partindo dos conteúdos 
assinalados pelo currículo, é evidente em diferentes tipos de métodos, 
situações, etc., e, mais ainda, naqueles conteúdos que os alunos 
aprendem unicamente se lhes é ensinado algo sobre eles 
(SACRISTAN, 2017, p. 177). 

 

Para tanto, o professor pode desenvolver diversas formas de abordar os 

conteúdos utilizando recursos diferenciados e novas metodologias para traduzir o 

conteúdo pedagógico aos alunos. Estes recursos podem ser tecnológicos ou até 

mesmo um passeio no parque, conhecer o entorno da escola, fazer uma visita em um 

museu, trabalho para casa, entre outros. Estas estratégias servem como disparadores 

de conteúdos que auxiliam também como diagnóstico do conhecimento prévio do 

aluno acerca de determinado assunto. Nesse processo, o professor utilizando sua 

criatividade pode desenvolver o protagonismo do aluno para que ele se torne 

autônomo na sua aprendizagem. 

 Como afirma Santome (1998), a função educativa está em organizar, 

sistematizar, refletir e analisar os conteúdos e os conhecimentos construídos 

historicamente, de forma que tenham significado aos alunos, respeitando todo o 

conjunto de valores e crenças do grupo educativo e validados por determinada 

sociedade.  
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Ao pensar sobre o planejamento, o professor arquiteta e seleciona um conjunto 

de atividades, cujo intuito é fazer com que o aluno exercite, assim como coloque em 

prática, a teoria apresentada a ele. Este conjunto de tarefas/exercícios deve ser 

elaborado de forma que o aluno compreenda a ordem de conhecimentos e consiga 

aplicá-lo na vida prática.  

Assim, o currículo pode ser descrito como um projeto educacional 
planejado e desenvolvido a partir de uma seleção da cultura e das 
experiências das quais deseja-se que as novas gerações da cultura 
participem, a fim de socializá-las e captá-las por ser cidadãos e 
cidadãs solidários, responsáveis e democráticos. Toda instituição 
escolar quer estimular e ajudar os alunos a compreender e 
comprometer-se com a experiência acumulada pela humanidade e, 
mais concretamente, com a sociedade na qual vivem (SANTOMÉ, 
1998, p. 95). 

 

Além de compreender os conteúdos e exercitá-los, o aluno precisa pensar a 

conexão dos conteúdos de forma que consiga resolver situações do dia a dia. Esta 

capacidade de resolver situações inicia-se na escola por meio de uma educação 

interdisciplinar que faça sentido para o aluno ao invés de trabalhar com disciplinas 

com seu conjunto de conhecimentos compartimentados.  

A interdisciplinaridade vem desempenhando um importante papel na 
solução de problemas sociais, tecnológicos e científicos contribuindo 
ao mesmo tempo de forma decisiva para esclarecer novos e ocultos 
problemas que não podem ser vislumbrados por análises disciplinares 
(SANTOMÉ, 1998, p.83). 

 

Na atual sociedade globalizada, caracterizada pela interligação entre os povos, 

grande parte da população está conectada por meio da revolução dos meios de 

comunicação. Estes meios propiciam com que o conhecimento sobre a cultura, 

economia e política sejam compartilhados a todo momento. O currículo necessita ser 

repensado e elaborado de forma interdisciplinar de forma que todo o conhecimento 

acumulado historicamente seja trabalhado pelo professor mediador de uma maneira 

mais integradora, reflexiva e aplicável aos problemas que preocupam cada sociedade.  

Conforme Sacristan (2017), desde a sua construção e organização dos 

conteúdos, o currículo se constrói na prática diária, no dia a dia, na interação de 

professores e alunos com os conteúdos selecionados do currículo e na própria 

avaliação, resultado da reflexão das equipes pedagógicas. O valor do currículo está 

neste processo de construção e desconstrução com base na ação pedagógica e das 

situações que surgem dela.  
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Tendo em vista as constantes transformações da sociedade atual, percebe-se 

a necessidade de as escolas repensarem seus currículos como forma de acompanhar 

as mudanças, assim como trabalhar com o conhecimento e a cultura historicamente 

acumulados para que façam sentido aos alunos, isto é, conteúdos conectados com a 

vida prática, para que estas novas gerações de cidadãos tenham possibilidades de 

atuação no mundo do trabalho, da cultura e da cidadania.  

As novas gerações de crianças e adolescentes possuem uma facilidade em 

trabalhar com a tecnologia, ou seja, são conectados aos meios de comunicação, o 

que lhes propicia maior acesso à cultura e ao conhecimento. Cabe ao professor ser o 

articulador do conhecimento, e este contexto pressupõe um currículo integrado e 

metodologias adequadas para que o aluno seja protagonista da sua aprendizagem. 

No desenvolvimento do currículo, na prática cotidiana na instituição 
escolar, as diferentes áreas do conhecimento e experiência deverão 
entrelaçar-se, complementar-se e reforçar-se mutuamente, para 
contribuir de modo mais eficaz e significativo com esse trabalho de 
construção e reconstrução do conhecimento e dos conceitos, 
habilidades, atitudes, valores, hábitos que uma sociedade estabelece 
democraticamente ao considerá-los necessários para uma vida digna, 
ativa, autônoma, solidária e democrática (SANTOMÉ, 1998, p.125). 

 

Neste contexto, o currículo integrado pode contribuir para a aproximação entre 

os professores de diferentes disciplinas que têm a possibilidade de trocar 

conhecimentos e experiências e transformar a aplicabilidade do conhecimento de 

forma mais clara e conexa para os alunos. 

O currículo organizado de forma interdisciplinar pode contribuir para a formação 

cidadã. Esta postura almeja alcançar uma mudança de comportamento nos alunos, 

de forma que tenhamos pessoas cooperativas, críticas e dinâmicas na resolução de 

problemas cotidianos.  

O percurso das definições e trajeto histórico nos permite visualizar como o 

currículo foi pensado em diferentes períodos da história. Currículo implica posição, 

interesse e compromissos sociais, políticos e econômicos, isto é, implica em posição, 

em concepções e objetivos para a educação. 

Por fim, tudo que envolve currículo tende a decisões por parte das escolas que 

remetem à reflexão, ao planejamento, no que tange ao processo de ensino e 

aprendizagem. 
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1.1  Breve histórico sobre as tendências pedagógicas no Brasil 

O estudo das matrizes pedagógicas é um fato histórico e reflete pesquisas 

acerca destas tendências, em especial no Brasil. No que se refere às tendências, elas 

se dividem em grupos que procuram manter o “status quo”, ou seja, reproduzir o 

modelo ideológico capitalista e as inclinações que trabalham para a transformação 

social, para a formação do aluno crítico e atuante na sociedade.  

A Pedagogia tradicional caracteriza-se por ser excessivamente rígida, centrada 

na memorização dos conteúdos e magistrocêntrica, ou seja, o professor no centro do 

processo de ensino e aprendizagem. Esta pedagogia foca no depósito de conteúdos 

nos alunos, sendo que eles não têm voz neste contexto. Os conteúdos são 

desconexos e não há ligação com a realidade, com os fatos cotidianos dos alunos, 

baseia-se na mera decoreba de conteúdos imprecisos. De acordo com Libaneo 

(2006), “O método é dado pela lógica e sequência da matéria, é o meio utilizado pelo 

professor para comunicar a matéria e não dos alunos para compreendê-la”.  

A Pedagogia Nova ou Renovada traz em sua concepção uma mudança na 

relação de ensinar e aprender, sendo que o foco principal não é o conteúdo, nem o 

professor, e sim o aluno. Essa didática visa a formação integral do indivíduo nos 

aspectos intelectual, moral e cívico, trabalha com atividades práticas em laboratórios, 

oficinas e jogos que estimulem o processo de aprendizagem, além de contribuir para 

o protagonismo dos alunos. 

A Pedagogia Tecnicista visa a formação para o trabalho. No Brasil, ela ganhou 

força nos anos 60 com a ascensão ao poder de um regime ideológico, que seguia 

orientações econômicas e políticas rígidas internacionais. O regime militar esteve no 

poder durante vinte anos e implantou uma pedagogia baseada principalmente na 

racionalização dos conteúdos voltados para a implantação de uma modelo 

empresarial, característica do sistema capitalista. O papel do professor é somente 

executor de conteúdo. Conforme a fala de Libaneo (2006), “A didática instrumental 

está interessada na racionalização do ensino, no uso dos meios e das técnicas”. 

No início dos anos 60 havia grupos organizados que defendiam uma educação 

popular, voltada à alfabetização de adultos, baseada no diálogo, isto é, nas 

experiências, nos saberes dos alunos. Esta pedagogia foi chamada de libertadora, 

pois buscava a conscientização do cidadão de sua condição na sociedade. 
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A Pedagogia Libertadora tem como característica a relação entre educador e 

educando pautada nas discussões sobre fatos sociais. Seu principal objetivo é levar 

o aluno a uma reflexão sobre os problemas sociais e atuar sobre eles, integrando esse 

aluno à sua realidade e formando um indivíduo consciente das situações sociais, 

políticas e econômicas.  

 No período de 1980 a 1991, surgiram as pedagogias críticas que iniciaram o 

movimento de contestação da ideologia dominante do capitalismo. Na década de 80, 

elas foram introduzidas na organização do campo educacional. 

Os anos de 1980 inauguraram-se com a existência da Associação 
Nacional de Educação (ANDE), Associação Nacional de Pós 
graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) e Centro de Estudos 
Educação e Sociedade (CEDES), surgido, respectivamente e, 1979, 
1977 e 1978 (SAVIANI, 2013, p.403). 

 

Os professores iniciaram movimentos de associações para discussões acerca 

das necessidades da educação, porém com uma visão oriunda da relação 

verticalizada e impositiva, isto é, com resquícios do sistema econômico capitalista. 

Esse forte movimento de organização dos profissionais da educação 
foi marcado, contudo, por problemas, contradições e ambiguidade. 
Boa parte de suas lideranças traria a marca da origem e visão de 
mundo pequeno burguesa. Daí certo radicalismo de suas posições na 
defesa de interesses de caráter corporativo justificados, pôr, em nome 
da instauração de relações democráticas contra o autoritarismo, 
transpondo mecanicamente a relação patrão x empregado (burguesia 
x proletariado) para as relações educativas: professor x aluno; Estado 
– patrão x professores – empregados (SAVIANI, 2013, p. 404). 

 

Diante desses movimentos, surgiram as Conferências, cujo objetivo era discutir 

alternativas para o sistema educacional para além do regime autoritário e superar o 

caráter antidemocrático e elitista deste período. Os objetivos nas conferências eram 

também discutir sobre os métodos de ensino que circulavam na Europa. 

Estes movimentos foram um avanço para a década de oitenta, porém 

encontraram muitos obstáculos para atingir seus objetivos devido à postura da classe 

dominante e do sistema econômico vigente.  

Houve a circulação das ideias pedagógicas com a ampla produção de artigos 

publicados em revistas e reconhecidos pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), CAPES e Financiadora de Estudos e Projetos 

(FINEP). Dentre as revistas destacaram-se duas: Educação e Sociedade e ANDE. 
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O processo de abertura democrática; a ascensão às prefeituras e aos 
governos estaduais de candidatos pertencentes a partidos de 
oposição ao regime militar; a campanha reivindicando eleições diretas 
para presidente da República; a transição para um governo civil em 
nível federal; a organização e mobilização dos educadores; as 
conferências brasileiras de educação; a produção científica crítica 
desenvolvida nos programas de pós – graduação em educação; o 
incremento da circulação de ideias pedagógicas propiciando pela 
criação de novos veículos. Eis aí um conjunto de fatores que 
marcaram a década de 1980 como um momento privilegiado para a 
emersão de propostas pedagógicas contra hegemônica (SAVIANI, 
2013, p.413). 

 

A década de 80 foi marcada por movimentos de crítica ao sistema econômico 

e político da época que contribuíram para uma análise e surgimento de novos 

pensamentos acerca das necessidades da educação, assim como as questões sociais 

ocorridas neste período. 

Nesse contexto, surgiram duas ideias pedagógicas que levaram em conta a 

análise das relações de poder entre patrão e empregado.  

A primeira tendência inspirava-se principalmente na concepção 
libertadora formulada e difundida por Paulo Freire, estando próxima da 
Igreja em afinidade com a ‘teologia da Libertação’ e secundariamente 
nas ideias libertárias construtivistas da tradição anarquista (SAVIANI 
2013, p.415) 

 

Das teorias pedagógicas oriundas deste período destacam-se três: A 

Pedagogia da “educação popular”, que faz uma análise da relação 

educador/educando e também critica a elite dominante sobre o dominado. A 

Pedagogia da prática trabalhava com o conceito de classe e tinha uma concepção 

libertadora, cujo saber era oriundo da prática social. A pedagogia crítico-social dos 

conteúdos, que se inspira no marxismo e foca os estudos no “movimento da didática 

crítica”. A pedagogia histórica crítica leva em consideração a prática social, isto é, a 

humanidade que surge da relação histórica da sociedade e propõe dar condições para 

que os alunos consigam pensar sobre a solução de problemas sociais.  

No período de 1991 a 2001, surgiram as correntes pedagógicas que 

contestavam o sistema econômico e político vigente. É neste contexto que as novas 

correntes pedagógicas fazem uma reflexão acerca do sistema hegemônico neoliberal, 

que acompanha o desenvolvimento da informatização e desenvolvimento da indústria 

com o toyotismo. A educação sofre influências desta nova corrente, pois o ensino 

ocupou-se de um modelo voltado para o mercado de trabalho, em que o aluno deve 
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desenvolver suas competências e ser polivalente para ter uma oportunidade de 

trabalho. 

O neoescolanovismo com a frase “aprender a aprender”, cujo objetivo é 

construir uma sociedade mais democrática, em que o aluno exercite-se na busca do 

seu conhecimento, que descubra soluções para as diferentes questões da sociedade, 

sendo que o centro da questão é o aluno, tendo o professor como mediador do 

conhecimento. Visa formar o aluno para que atue na sociedade que está em constante 

transformação, como exemplo, podemos citar as questões das tecnologias tão 

presentes em nossa sociedade. 

Na Pedagogia por competências, o aluno deve aprender diferentes 

competências para atuar na sociedade. 

A Pedagogia Corporativa caracteriza-se pela diversificação do conhecimento, 

sendo que é pautada no neotecnicismo, isto é, produção de qualidade total. O intuito 

é deixar de produzir em larga escala e produzir em pequena escala, realizando o 

atendimento de clientes exigentes. A escola passou a ser dividida por campos do 

saber.  

Nesse contexto atual do neotecnicismo, temos o Plano Nacional de Educação, 

com vigência de dez anos composto por vinte metas e suas respectivas estratégias. 

Entre as vinte metas que compõem o Plano Nacional de Educação ─ PNE ─ está a 

meta 16 (dezesseis), que trata do aumento de cinquenta por cento de cursos de pós- 

graduação para professores, numa perspectiva de ampliar o acesso à formação 

continuada.  

Tendo em vista este panorama e a meta dezesseis do Plano Nacional de 

Educação ─ PNE ─ faz-se necessária uma reflexão acerca do investimento e da 

organização dos conteúdos da formação continuada de professores, para que haja 

efetiva contribuição com a prática em sala de aula. 

Conforme dados do Observatório do Plano Nacional1, a formação continuada 

vem avançando muito pouco com relação à meta estabelecida, o que indica uma 

necessidade urgente de maior investimento e ampliação da oferta para atingir o 

percentual de cinquenta por cento de formação de professores em pós-graduação. 

 

1 O OBSERVATÓRIO. Todos pela educação – Novo OPNE. Disponível em: 
https://www.observatoriodopne.org.br/. Acesso em: 20 mar.2020. 
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A formação continuada necessita fazer relação com a prática dos professores 

para que tenha um sentido para os docentes que precisam refletir constantemente 

sobre sua atividade docente, tendo em vista que “Ninguém nasce educador ou 

marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma, como 

educador, permanentemente, na prática e na reflexão da prática" (FREIRE, 1996 p. 

58). É na consciência do inacabamento e nas inquietações que surgem dos 

acontecimentos da prática diária que manifesta-se a reflexão sobre a prática e o 

sentido da busca de novas formações que deem suporte para o avanço do trabalho 

realizado em sala de aula. 

 

1.2  Formação inicial e continuada de professores 

A formação de professores pressupõe subsidiar o professor no que se refere à 

teoria para que sua atuação na prática baseie-se na ação crítica sobre a ação 

pedagógica.  

A formação de professores apresenta duas fases, conforme o quadro a seguir: 
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Quadro 1 ─ Formação Inicial e Continuada 
Formação Inicial Formação Continuada 

Cursos de graduação ─ licenciatura 
Estágio curricular 
Relação teoria e prática 
Formar Professores é criar condições: 
 
Afetiva 
Filosófica 
Técnica 
Científica 
 
De acordo com Sacristan (1998), a formação 
continuada pressupõe: 
1- A compreensão da cultura e um claro 
posicionamento político e social; 
2- capacidade crítica para analisar a influência 
de ideologias dominantes ocultas, no currículo, 
nos livros didáticos, nos sistemas de avaliação, 
na organização pedagógica das escolas; 
3- O compromisso político do professor em 
relacionar conteúdos científicos, com o contexto 
social dos alunos para que consigam aplicar os 
conhecimentos na vida prática. 

Cursos de pós-graduação ─ Especialização, 
Mestrado e Doutorado 
Cursos de extensão 
 
Cursos ofertados pelas redes de escolas: 
públicas ou particulares. 
Ação reflexiva do professor: 
 
Segundo Rios (2010), a formação continuada 
contribui para que o ensino não permaneça 
sobre armadilhas de práticas estagnadas. 
 
Conforme Freire (2018), ensinar exige entender 
que somos seres inacabados e que 
constantemente estamos aprendendo uns com 
os outros. 
 
Formação continuada pressupõe ação reflexiva 
do professor: 
Conhecimento na ação 
Reflexão na ação 
Reflexão sobre a ação e sobre a reflexão na 
ação. 

Fonte: Autoria própria 

 

Compreende-se uma ligação entre formação inicial e continuada de 

professores tendo em vista a práxis, assim como as inquietações da prática educativa 

que nos remetem a uma reflexão contínua sobre nossas vivências no contexto 

escolar. De acordo com Romanowski (2009), a formação continuada é uma 

necessidade da contemporaneidade, sendo que a formação docente acontece de 

forma contínua, no sentido de subsidiar o professor para sua atuação na prática diária. 

Vivenciamos um período em que a educação está passando por muitas 

transformações. Diante das atuais mudanças no ensino, ocasionadas pelo histórico 

avanço do sistema capitalista neoliberal, muito da qualidade na educação tem sido 

perdida devido às características do sistema vigente, modelo este que prioriza a 

quantidade e não a qualidade do ensino, assim como a ênfase em uma educação 
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precária e descontextualizada que não prepara cidadãos críticos e conscientes de seu 

papel na sociedade. 

A docência e seus agentes ficam nisso subordinados à esfera da 
produção, porque sua missão primeira é preparar os filhos dos 
trabalhadores para o mercado de trabalho. O tempo de aprender não 
tem valor por si mesmo; é simplesmente uma preparação para a 
‘verdadeira vida’, ou seja, o trabalho produtivo, ao passo que, 
comparativamente, a escolarização é dispendiosa, improdutiva ou, 
quando muito, reprodutiva. Em grande parte, a sociologia da 
educação, adotando, nesse ponto, as ideologias sociais, interiorizou 
essas representações e trouxe as categorias para dentro do campo da 
análise do ensino (TARDIF, 2005, p. 17). 

 

Sabemos que os avanços da sociedade e sua consequente “modernização” 

têm preocupado os sistemas de ensino já bastante precarizados, devido à falta de 

investimentos e políticas públicas que, de fato, contribuam para a educação. 

A profissão docente passa por um processo de desvalorização, massificação e 

desmoralização, pois está inserida em um sistema paradoxal entre o alto nível de 

exigência nos processos de contratação e as condições precárias de trabalho e baixos 

salários.  

O que se observa também é uma falta de união entre os professores que atuam 

nos diferentes níveis de escolaridade, como Educação Infantil, Fundamental, Ensino 

Médio e Ensino Superior. 

Outra questão que interfere nas condições da profissão docente diz respeito 

aos novos meios de transmissão do conhecimento e cultura, com as modernas 

tecnologias tão presentes na atualidade, bem como a velocidade com que o 

conhecimento é reproduzido na sociedade atual, deixando em segundo plano a função 

do professor em sala de aula. 

A relação com o desempenho e resultados dos alunos e o trabalho realizado 

pelo professor é outra variável observada no desenvolvimento da profissão, cuja 

função é elevar o conhecimento e a cultura dos alunos, principalmente dos alunos das 

escolas públicas. A “culpa” dos baixos rendimentos dos alunos é historicamente 

delegada ao professor.  

Apesar desta “culpa”, os professores acreditam muito no potencial de 

aprendizagem dos alunos e se esforçam na busca de novas metodologias mais 

atrativas para os alunos, cujo objetivo é a aprendizagem na sua integralidade.  
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Conforme Tedesco (2015), na profissão docente é que percebemos com 

clareza a distância entre a teoria e a prática, provavelmente por conta da dificuldade 

das instituições educativas em implementar práticas inovadoras, criativas, 

participativas e efetivas. 

Esta diferença latente entre a formação e o desempenho da profissão com 

resultados efetivos ─ que é a aprendizagem dos alunos ─ é historicamente discutida 

e refletida.  

Muitos docentes são avessos à teoria por acreditarem na não aplicabilidade 

das mesmas em sala de aula, reflexo provavelmente da formação inicial e continuada 

ser deficiente. 

A grande maioria dos professores declara que trabalha em uma concepção 

construtivista, porém o que se observa na prática é um ensino tradicional. 

Este abismo entre teoria e prática pode ser estreitado com investimento em 

formação de qualidade, eficiente, com ensino de metodologias diferenciadas para a 

nova realidade social, assim como adequada ao perfil dos alunos e que resulte na 

efetiva aprendizagem dos mesmos. 

Sustentar, que no futuro, o vínculo entre educação e sociedade estará 
definido pelo ideal de justiça constitui obviamente uma tomada de 
posição ético-política. A base desta proposta está fundamentada no 
fato de que não existem possibilidades de inclusão social sem uma 
educação de boa qualidade. Diferentemente do passado, quando era 
possível incluir-se socialmente logo, seja no trabalho ou na 
comunidade, sem haver alcançado níveis altos de educação, no futuro 
tanto o desempenho produtivo como o desempenho cidadão e a 
própria construção de nossas identidades como sujeitos exigirão o 
manejo dos códigos básicos da modernidade (leitura, escrita, 
alfabetização científica e digital, segundo idioma), assim como os 
valores centrais de solidariedade, respeito ao diferente, consciência e 
responsabilidade ecológica (TEDESCO, 2015, p.124) 

 

O compromisso social com o processo de aprendizagem dos alunos e com a 

formação para a cidadania requer solidariedade entre as gerações para que a 

transmissão do conhecimento se faça de forma efetiva, coerente e significativa para 

os alunos, a fim de que eles tenham condições de atuar na sociedade de forma crítica, 

entendendo seus direitos e deveres para atuarem na sociedade. 

Considerando o acelerado processo do uso das tecnologias e robotização 

presentes em nossa sociedade, pode-se afirmar que o acesso ao conhecimento e à 

cultura está mais difundido, o que possibilita o contato dos alunos com saberes e 
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culturas. O professor neste contexto não é o “dono” do conhecimento e sim um 

modelador do currículo, ou seja, dos conhecimentos construídos historicamente na 

sociedade. Para ensinar, é preciso que se leve em consideração o saber do educando, 

entendendo que o respeito desse saber é a base da educação, pois só assim será 

possível a promoção de conhecimento contextualizado para este aluno. 

De acordo com Tardif (2005), a escolarização se faz por meio da relação entre 

professor e aluno. Esta interação diária acontece de forma enraizada, por meio dos 

vínculos que se formam entre ambos. O professor neste contexto atua como mediador 

entre o conhecimento e o aluno. 

O professor, sendo um constante pesquisador do processo educacional, situa-

se entre a organização institucional, o currículo e a sua prática, num processo de 

triangulação, em que vivencia suas experiências e produz conhecimentos junto aos 

seus alunos.  

É na relação professor x aluno e professor x professor que os indivíduos 

aprendem mutuamente na troca de culturas e conhecimentos. Nesse encadeamento 

de ensinar e aprender ninguém permanece acomodado. Este é o propósito de se 

ensinar: trabalhar o conhecimento de forma significativa, conforme afirma Tardif 

(2005, p.31), “com efeito, ensinar é trabalhar com seres humanos, sobre seres 

humanos, para seres humanos”. 

O trabalho com o aluno exige o olhar atento do professor, quando isso acontece 

há conexão entre os conhecimentos sistematicamente organizados, a cultura e os 

alunos, todos ligados por um único propósito. É necessária a percepção de que não é 

preciso tão somente o conhecimento em suas muitas formas, mas paciência para 

trabalhar o conhecimento, como ferramenta para aprimorar a criticidade na construção 

significativa do conhecimento do aluno. 

É na realidade mediatizadora, na consciência que dela tenhamos 
educadores e povo, que iremos buscar o conteúdo pragmático da 
educação. O momento deste buscar é o que inaugura o diálogo da 
educação como prática da liberdade. É o momento em que se realiza 
a investigação do que chamamos de universo temático do povo ou o 
conjunto de seus temas geradores (FREIRE, 1987, p. 87).  

 

Há de se observar, então, a vivência cultural e a história de vida do aluno. 

Nosso realizar educativo é um realizar denso, direcionado para sujeitos concretos e 

não com máquinas ou produtos. Não obstante, também convivemos com resquícios 

de uma pedagogia retrógrada, que não se empenha com o homem em sua plenitude. 
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Urge da academia um olhar dirigido para os alunos e suas vivências. Nisso consiste 

o papel da didática na esperança de uma execução educativa que possibilite ao aluno 

inserir-se num projeto histórico, que não será construído somente pelo docente, porém 

similarmente pelo aluno e por todos os setores da sociedade. 

Diante dos desafios e inquietações que permeiam o exercício da profissão do 

magistério temos a necessidade do repensar a formação do professor, pois a mesma  

exige uma reformulação imprescindível no currículo  dos cursos para professores. E 

para isto é necessário o diálogo, o refletir, o revisitar a prática com olhar crítico no 

sentido de melhoria dos processos formativos.  

A relação ensino aprendizagem está permeada pelo desempenho do aluno 

como sujeito de um processamento educativo. Somos aprendizes e, como tal, 

possuímos saberes, dominamos técnicas e estreitamos relações. Para tanto, é preciso 

que nossa percepção não subtraia nossa realidade. Que ela seja resultado de uma 

madura atuação, despertando tanto nos alunos quanto nos professores a vontade de 

modificar a própria realidade. 

A concepção bancária e a prática ‘bancárias’, imobilistas, ‘fixistas’, 
terminam por desconhecer os homens como seres históricos, 
enquanto a problematizadora parte exatamente do caráter histórico e 
dos seres que estão sendo como seres inacabados, inconclusos, em 
uma realidade que, sendo histórica também, é igualmente inacabada. 
Na verdade, diferentemente dos outros animais, que são apenas 
inacabados, mas não são históricos, os homens se sabem 
inacabados. Têm a consciência de sua inconclusão. Aí se encontram 
as raízes da educação mesma, como manifestação humana. Isto é, na 
inconclusão dos homens e na consciência que dela têm. Daí que seja 
a educação um quefazer permanente. Permanente, na razão da 
inconclusão dos homens e do devenir da realidade (FREIRE, 1987, 
p.72,73). 
 

Nesta ação pedagógica é que a formação de professores pode criar condições 

de formação filosófica, científica, técnica e afetiva para instrumentalizar o professor 

para sua atuação junto ao aluno.  

A práxis pode fornecer subsídios para a reflexão sobre os fatos ocorridos na 

escola e na relação com os alunos. Este processo educativo caracteriza-se pela 

multimensionalidade, sendo constituído por três dimensões: a humana, a técnica e a 

político-social. 

A Dimensão humana trata das relações interpessoais, entre professor e a 

equipe pedagógica da escola, equipe de docentes, pedagogo, diretor, inspetor de 

alunos, alunos e família dos alunos, enfim todos os atores sociais que compõem o 
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processo educacional. O processo de ensinar e aprender está permeado pelos 

relacionamentos entre pessoas e pelo afeto. 

A Dimensão Técnica envolve as condições para que a relação ensinar e 

aprender ocorra efetivamente. Ela está relacionada à definição de objetivos, seleção 

de conteúdos, técnicas, planejamento das aulas, recursos materiais que serão 

utilizados nas aulas, processo avaliativo, isto é, a definição de como os alunos serão 

avaliados. 

A Dimensão Político-social segue diretrizes que norteiam e organizam o 

processo educacional nas escolas e segue leis governamentais, sendo que a maioria 

das escolas está subordinada ao Estado, além do compromisso político do professor 

com o processo de aprendizagem do aluno. 

A multidimensionalidade permeia o processo educativo, que está relacionado 

aos conteúdos das matérias, com o processo de aprender, de ensinar, com os 

objetivos políticos e pedagógicos da escola e dos professores. Envolve também as 

condições concretas que rodeiam a ação educativa, sendo que o ensino é um 

processo social , isto é, está inserido em um contexto social e trabalha com a cultura 

da comunidade educativa. 

A atuação docente tem uma intencionalidade e cada professor constrói sua 

identidade no exercício da profissão e também com percursos formativos, ou seja, na 

busca constante de sua formação, a fim de aprimorar-se em seu crescimento 

intelectual e cultural. 

Então, é preciso que o docente esteja inserido nesses espaços de tal 
maneira que também queira rever o que precisa ser revisto e 
fundamentar suas próprias práticas, além de aprofundar seus 
conhecimentos como prerrogativa de uma atuação que venha ao 
encontro das necessidades educacionais numa sociedade 
contemporânea (FELDMANN, 2018, p. 22). 

 

O movimento de reflexão e ação faz-se necessário na prática educativa, pois 

remete o professor a revisitar os seus conhecimentos e a buscar caminhos formativos 

que o subsidiem na sua atividade em sala de aula. 

Conforme Abramowicz (2006), a reflexão sobre a prática é um ponto 

fundamental no exercício da docência, e é por meio da teoria que se procura entender 

a prática de forma mais aprofundada. O movimento de ação-reflexão e ação é 

essencial para efetuar as transformações tão necessárias ao desenvolvimento de uma 

educação de qualidade. 
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É nesta reflexão contínua sobre a prática que o professor busca melhorar a 

ação em sala de aula, sendo o  ambiente escolar um excelente local formativo. O 

movimento de reflexão, ação e teorização sobre o fazer pedagógico, contribui para a 

melhora considerável na aprendizagem de alunos e professores. Este movimento 

intensifica o pensar sobre o currículo. 

A reflexão-ação-reflexão exige do professor um esforço de analisar criticamente 

a sua realidade. Muitos em suas rotinas diárias entram em um processo de aceitação 

e mecanização sem ter noção do rumo que estão direcionando o seu planejamento, 

seus objetivos educacionais. 

Ensinar e aprender têm a ver com o esforço metodicamente crítico do 
professor de desvelar a compreensão de algo e com o empenho 
igualmente crítico do aluno de ir entrando como sujeito em 
aprendizagem, no processo de desvelamento que o professor ou 
professora deve deflagrar. Isso não tem nada que ver com a 
transferência de conteúdo e fala da dificuldade, mas, ao mesmo 
tempo, da boniteza da docência e da discência (FREIRE, 2018, p.116). 

 

O professor na realidade da sua atividade docente carece de escuta ativa, da 

consciência dos seus objetivos, criticidade com relação à sua prática, luta, autoridade, 

alegria, esperança, curiosidade e competência profissional. Exercitar todas estas 

ações possibilita a manutenção da boniteza do trabalho docente. 

Percebe-se nos últimos anos transformações em vários setores da sociedade 

promovidas pela tecnologia, e na educação não é diferente. Vivenciamos uma fase 

transformada do capitalismo, cujo modelo atual aponta para uma economia 

globalizada, que desfaz as barreiras do processo de comercialização de mercadorias. 

O desenvolvimento técnico científico e a modificação no mundo do trabalho e 

na vida humana caracterizam um momento de investigação quanto aos modos de 

vida, e no contexto da educação não é diferente. A exigência de novas habilidades e 

conhecimentos para tratar com a complexidade da sociedade contemporânea impõe 

o refletir sobre novas concepções de educação, escola, ensino e papel do professor. 

A tecnologia e sua utilização são a marca da “Revolução Tecnológica”, que 

desafia os professores a buscar formação para sua atualização e também utilizá-las 

como recurso pedagógico no sentido de proporcionar renovação dos instrumentos já 

utilizados no dia a dia.  

Há a necessidade de preparação para enfrentar as mudanças tecnológicas 

trazidas pelo século XXI. 
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Nesse contexto, algumas escolas utilizam recursos como: computadores, 

tablets, softwares, impressoras três D, laboratórios Maker, lousa interativa, como 

forma de oportunizar aos alunos uma estrutura tecnológica que possibilite o uso 

destes equipamentos pelo professor como um recurso na relação de ensinar e 

aprender. 

A revolução tecnológica propicia o aparecimento de uma nova sociedade: a do 

conhecimento. A sociedade do conhecimento prioriza a educação; sendo a educação 

e o conhecimento primordiais para o desenvolvimento de habilidades, atitudes, 

hábitos e convicções dos alunos.  

No novo modelo de produção e desenvolvimento, onde estão presentes as 

tecnologias, não há lugar para o trabalho desqualificado e, por este motivo, a 

educação encontra-se no centro do processo.  

Temos, então, um sistema produtivo que exige um trabalhador cada vez mais 

dinâmico, proativo, flexível, polivalente, qualificado no aspecto intelectual e da 

tecnologia.  

  Na ótica capitalista mercadológica, o grande desafio situa-se em qualificar o 

trabalhador para concorrer no mercado de trabalho e requalificar os trabalhadores que 

já estão inseridos no mundo do trabalho, isto é preparar o trabalhador para um 

mercado competitivo e sofisticado. 

Nesse contexto, encontra-se a escola com suas funções educadora, formadora 

e socializadora, como podemos visualizar na figura baixo. 

Figura 1 ─ Funções Sociais da Escola 

 

 

Fonte: Autoria própria 

O grande desafio da educação centra-se em elevar os níveis culturais, 

científicos e técnicos à inclusão no mundo do trabalho, da cultura e da cidadania. 
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Na escola, faz-se a produção e distribuição do conhecimento, sendo que este 

processo não é neutro e está sobre influências econômicas, políticas, sociais e 

culturais. O conhecimento produzido na escola e pela escola trabalha no sentido da 

formação humana dos alunos. A produção de conhecimentos significativos para o 

aluno, principalmente no que se refere à formação para autonomia e cidadania.  

Na atual sociedade capitalista neoliberal com todos os desafios encontrados no 

ofício de ser professor diante das rotinas exaustivas e burocráticas, das avaliações de 

resultados, das rotinas administrativas que fazem parte de sua prática diária, o pensar 

na formação do professor tem uma função primordial que é a humanização do 

processo educacional. Quando falamos de educação nos referimos à formação do 

homem em suas diversas dimensões, pois tem como objetivo a transformação da 

condição humana das pessoas. Este movimento de formação consiste em um 

movimento reflexivo e interativo entre os professores que se formam mutuamente, 

seja em cursos, congressos, seminários, oficinas ou na própria interação entre os seus 

pares, na prática diária.  

De acordo com Feldmann (2009), as interações entre os professores são 

momentos de troca de cultura e aprendizagem. Os docentes compartilham seus 

conhecimentos, sendo que o processo formativo acontece na coletividade. É neste 

contexto que o professor exercita suas convicções, suas habilidades e competências 

e se torna mais preparado para colocar em prática os conteúdos do currículo com 

objetivos claros e bem definidos.  

A formação do professor passa pela transformação da escola para lidar com as 

constantes mudanças sociais e econômicas. Esta transformação da escola baseia-se 

na gestão democrática para que o professor possa atuar com sua função educativa 

de forma livre, consciente e colaborativa, na reformulação curricular e do projeto 

político pedagógico. 

A função da escola é a formação da cidadania humana e a construção de 

conhecimentos para atuação deste cidadão na sociedade de forma crítica, autônoma 

e ética. Diante de tantas transformações decorrentes do sistema econômico vigente 

tem a escola a sua função formadora e transformadora dos seres humanos que nela 

atuam em suas diferentes funções. Essa reformulação passa pelo entendimento da 

história, da cultura das pessoas que convivem em um mesmo espaço educativo, 

porém cada um com seu universo de particularidades que na interação dialética 



39 
 

 

 

constroem um espaço democrático com respeito às diversidades e 

multidimensionalidade que constituem as instituições escolares. 

O professor, em sua prática diária, deve fazer uma reflexão/ação e uma ação 

sobre a reflexão e, nesse processo, a investigação do fazer pedagógico elabora suas 

hipóteses e testa diferentes formas de ensinar e aprender na atuação dialógica com 

seus alunos e colegas de trabalho. Exercício necessário para a transformação da 

prática e das condições sociais nas quais seus alunos estão inseridos. 

Outro papel a ser desempenhado pelo professor é a função de mediador e 

modelador do conhecimento sistematizado com a cultura, história e conhecimentos 

prévios dos alunos. 

Essa ideia de mediação, transferida para a análise do 
desenvolvimento do currículo na prática, significa conceber o 
professor como um mediador decisivo entre currículo estabelecido e 
os alunos, um agente ativo no desenvolvimento curricular, um 
modelador dos conteúdos que se distribuem e dos códigos que 
estruturam esses conteúdos, condicionando, com isso, toda gama de 
aprendizagem dos alunos. Reconhecer esse papel mediador tem 
consequências no momento de se pensar modelos apropriados de 
formação de professores, na configuração da profissionalização e 
técnica dos docentes (SACRISTAN, 2017, p. 166). 

 
A prática social do conhecimento historicamente definido tem influências de 

questões históricas, sociais, econômicas e culturais. O professor protagoniza a 

execução do currículo.  

Os espaços escolares são um meio de reconstrução e ressignificação dos 

conteúdos e da profissão docente. As estratégias de inovação, por meio do papel 

mediador e modelador do professor, podem contribuir para a qualidade do ensino, 

pois elas relacionam o conhecimento científico com a realidade e cultura dos alunos. 

Segundo Feldmann (2009), a função da escola é integrar a equipe de 

professores e promover um bom clima organizacional, articulando em conjunto com 

os professores todo o trabalho pedagógico, sem que o professor seja visto como 

apenas um transmissor de conteúdo. 

A participação é o único meio de assegurar a gestão democrática, 
possibilitando o envolvimento de todos os integrantes da escola no 
processo de tomada de decisões e no funcionamento da organização 
escolar (LIBANEO, 2012, p. 450). 

                
A gestão participativa no contexto escolar propicia a discussão coletiva sobre a 

elaboração de documentos que norteiam o trabalho dos professores, pedagogos e 

diretores, como o Projeto Político Pedagógico, o currículo e o funcionamento da 
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organização escolar. A participação promove discussões sobre os objetivos, metas, 

organização e relacionamento com a comunidade escolar. A participação efetiva de 

professores e famílias nas decisões da escola busca o exercício da democracia e gera 

experiências de exercícios de formas não autoritárias de poder.  

A participação democrática embasa-se no conceito de autonomia de atores que 

atuam no ambiente escolar. Autonomia para decisões conjuntas sobre a organização, 

funcionamento e também sobre processo de ensino. O conceito de participação dos 

atores da escola identifica-se com comunidade democrática de aprendizagem. 

Figura 2 ─ Tipos de Participação 

 

Fonte: Autoria própria 

 

De acordo com Libaneo (2012, p. 460), “A concepção democrática-participativa 

de gestão valoriza o desenvolvimento pessoal, a formação profissional e a 

competência técnica”. Considerando a escola como um espaço formativo, ou seja, um 

ambiente de aprendizagem mútuo que se estabelece entre os profissionais e 

comunidade educativa em que todos aprendem a participar na tomada de decisões 

coletivas. Nesse ato, se constitui a formação do professor, pois a organização e gestão 

do trabalho educativo requer aperfeiçoamento constante nos aspectos político, 

cultural, científico, técnico e humano.    

Portanto, o ponto de partida das relações humanas colaborativas permeia todo 

o processo educacional e indica a importância de relacionamentos interpessoais para 
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a formação de uma educação democrática, produtiva e criativa, baseadas no diálogo 

e nas decisões coletivas sobre a prática educativa.   
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2 – METODOLOGIA 

O planejamento de uma pesquisa é um grande desafio para o pesquisador, 

tendo em vista a multidimensionalidade de fatores que envolvem as experiências 

diárias no interior da escola. Além das interações entre os atores, que diariamente 

interagem com o objetivo principal que é a aprendizagem mútua, todos são 

educadores e educandos neste processo. 

Para o entendimento de toda a complexidade que envolve a escola, optou-se 

fazer um estudo qualitativo, utilizando o procedimento de estudo de caso.  

A pesquisa pode ser definida como um procedimento razoável e sistemático 

projetado para fornecer respostas às perguntas levantadas.  

Para Gil (2002), uma pesquisa é necessária quando não há informações 

suficientes para resolver o problema, ou quando as informações disponíveis estão em 

tal estado de desordem que não podem ser adequadamente vinculadas ao problema. 

Uma pesquisa é realizada combinando o conhecimento existente e usando 

métodos, técnicas e outros procedimentos científicos de forma cuidadosa.  

Segundo Gil (2002), de fato, a pesquisa é realizada em um processo que 

envolve inúmeras fases, desde a formulação adequada do problema até a 

apresentação satisfatória dos resultados. 

Existem muitas razões que determinam a importância de se fazer uma 

pesquisa. No entanto, uma pesquisa pode ser dividida em duas categorias principais: 

razões intelectuais e práticas (GIL, 2002). Primeiramente, como resultado do desejo 

de saber pela satisfação de saber. Segundo, decorre de um desejo de conhecimento 

para fazer algo de forma mais eficaz e eficiente (GIL, 2002), sendo que estas duas 

categorias corroboram o ensejo desta dissertação.  

No tocante à metodologia, a pesquisa pode ser classificada como de natureza 

qualitativa ou quantitativa. 

A tabela a seguir evidencia as diferenças entre as metodologias de pesquisa 

qualitativa e quantitativa. 
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Tabela 1 ─ Metodologias de Pesquisa 

 Metodologia de Pesquisa 

 Qualitativa Quantitativa 

Objetivo 
Obter uma compreensão 
qualitativa das razões e 
motivações envolvidas 

Quantificar os dados e 
generalizar os resultados 

da amostra para a 
população-alvo 

Amostra 
Casos em pequeno número e 

não representativos 
Casos em grande número 

e representativos 

Coleta de 
dados 

Não estruturada Estruturada 

Análise de 
dados 

Não estatística Estatística 

Resultado 
Oferece uma compreensão 

inicial do problema em 
questão 

Recomenda um curso 
final de ação 

Fonte: Malhotra (2011) 
 

Esta dissertação usa a metodologia de uma pesquisa qualitativa, pois envolve 

análise dos seguintes documentos: análise do Projeto Político Pedagógico, análise de 

uma mostra de material de formação continuada ofertada aos professores e análise 

de uma mostra das observações de sala de aula. 

O papel do pesquisador está em relacionar o conhecimento que se tem na área 

e os fatos observados ou evidenciados na pesquisa. É pelo trabalho do pesquisador 

que a pesquisa vai evoluir e está intimamente ligada aos saberes e convicções, pois 

a pesquisa não é neutra e as definições políticas do pesquisador ficam impressas na 

sua pesquisa.  

As ciências naturais e as ciências humanas tratam de objetos que não 
se parecem nem de longe. Com efeito, seus objetos são muito 
diferentes, por seu grau de complexidade e por sua facilidade de 
serem identificados e observados com precisão. Isso se percebeu com 
certa rapidez. Os fatos humanos são, por outro lado, mais complexos 
que os fatos da natureza. [...] Sem esquecer que o ser humano é ativo 
e livre, com suas próprias ideias e opiniões, preferências, valores, 
ambições, visão das coisas, conhecimentos...que é capaz de agir e 
reagir. Dois corpos químicos submetidos a experimentação reagirão 
conforme sua natureza, que é previsível. Os seres humanos também 
reagirão conforme sua natureza, que, esta, não é previsível, pelo 
menos não tanto e nem da mesma maneira (LAVILLE; DIONNE,1999, 
p.33-34). 
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O fenômeno educacional não é um fato isolado, pois está inserido em um 

contexto social, histórico, político e econômico e é influenciado diretamente por estes 

fatores. O desafio do pesquisador está em analisar o objeto de estudo dentro da 

complexidade em que ele se encontra.  

A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação 
dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva 
entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo 
objetivo e a subjetividade do sujeito. O conhecimento não se reduz a 
um rol de dados isolados, conectados por uma teoria explicativa; o 
sujeito-observador é parte integrante do processo de conhecimento e 
interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado. O objeto não 
é um dado inerte e neutro; está possuído de significados e relações 
que os sujeitos concretos criam em suas ações (CHIZZOTTI, 2003, p. 
79). 

 

As pesquisas no campo educacional têm se voltado para estudos que inserem 

o pesquisador na complexidade dos fatos educacionais e utiliza mais abordagens 

como: a observação participante, a entrevista e a análise documental. 

  A pesquisa qualitativa caracteriza-se como uma forma de investigação social, 

que enfatiza a maneira como as pessoas interpretam e dão sentido às suas 

experiências e ao mundo em que vivem. 

A pesquisa qualitativa permite obter resultados que não são alcançados 

mediante procedimentos estatísticos ou outras formas de quantificação. Segundo 

Cassell e Symon (1994), a pesquisa qualitativa enfatiza:  

a) interpretação; 

b) subjetividade; 

c) flexibilidade; 

d) contexto; 

e) entendimento, não a predição; e  

f) reconhece seu efeito nos participantes. 

A justificativa para a metodologia é qualitativa e ratifica-se no interesse em 

conhecer em profundidade o processo que ocorre no âmbito de uma escola, em 

especial da escola Estrela, objeto deste trabalho. Salienta-se que este estudo é 

realizado no âmbito de uma única escola que fora escolhida pelo critério. 

Portanto, neste processo é importante a variedade de dados coletados oriunda 

da observação e conversa com os diferentes atores do campo de pesquisa. No caso 
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da pesquisa em questão far-se-á a análise dos seguintes dados: análise do Projeto 

Político Pedagógico, análise de uma mostra de formação continuada ofertada pelos 

professores, observação das aulas da escola Estrela, atividades de casa realizada 

pelas crianças.  

A análise em campo como afirma Chizzotti (1998, p. 83) é “uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva indissociável entre 

o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito”.  

 

2.1  Contexto da pesquisa 

A pesquisa foi realizada no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, 

situado na região sudeste do Brasil, possui uma população de 11.253.503 pessoas e 

uma área de 1.521,110 quilômetros quadrados, segundo dados fornecidos pelo IBGE. 

São Paulo é considerada uma das maiores cidades do mundo em termos de 

população, sendo o centro da megalópole brasileira. 

Considerada o centro financeiro do Brasil, possui uma economia diversificada 

com indústrias de diversas áreas, setor financeiro e agropecuária. 

A cultura tem influências de diversos grupos de imigrantes e conta com uma 

rede vasta de restaurantes, bares, teatros, casas de shows, museus, grandes eventos 

culturais, sendo sede de muitas instituições culturais do Brasil. 
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Figura 3 – População do último senso 

 
Fonte: IBGE2 

 

A cidade de São Paulo é uma cidade bastante populosa com 11.253.503 

habitantes, conforme último senso. Estes dados revelam as demandas sociais, em 

especial fazemos referência à educação, que o governador da cidade, Bruno Covas 

Lopes, precisa administrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 IBGE. População do último senso. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-
paulo/panorama. Acesso em: 20 jan.2020. 
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Figura 4 ─ Área Territorial da Cidade de São Paulo 

 
 

Fonte: IBGE 
 
Tabela 2 ─ Matrículas das escolas Públicas e Particulares das séries Iniciais do Ensino Fundamental 

 

Séries Iniciais do Ensino Fundamental Escola Pública Escola Particular 

1º ano 1.858.531  602.771  

 2º ano 1.887.676  588.689  

 3º ano 2.117.279  567.491  

 4º ano 2.089.745  548.921  

 5º ano 2.097.165  521.223  
Fonte: Qedu3 

 

 

3 QEDU. Use dados. Transforme a educação. Disponível em: https://www.qedu.org.br/#. Acesso em: 
20 jan.2020. 
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Com relação às matrículas nas escolas da cidade de São Paulo, observamos 

que a maioria das crianças estão matriculadas em escolas públicas, sendo que as 

matrículas de crianças nas escolas particulares representam menos de cinquenta por 

cento do número de crianças da rede pública. Estes dados nos revelam que a escola 

particular atende a uma parcela da população economicamente favorecida.  

 

 

Tabela 3 ─ IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) Séries iniciais do Ensino 
Fundamental – Município de São Paulo 

 
Fonte: site INEP 

 

No que se refere ao IDEB das séries iniciais do município de São Paulo, o ano 

de 2019 obteve a média 6,0 e atingiu a meta estabelecida pelo MEC, porém não 

avançou com relação ao último resultado referente ao ano de 2017.  

 

Figura 5 ─ Formação Continuada de Professores em nível de Pós-Graduação 

 
Fonte:  Observatório do PNE 

 

Com relação à formação continuada de professores em nível de pós- 

graduação, observamos que houve um pequeno avanço, no município de São Paulo, 

chegando a trinta e cinco por cento em 2011, e em 2019 atingiu a porcentagem inferior 

Município 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
São Paulo 4.1 4.3 4.7 4.8 5.8 6.0 6.0 4.1 4.5 4.9 5.2 5.4 5.7 6.0 6.2

IDEB Observado Metas Projetadas
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a trinta e cinco por cento. Este indicativo nos aponta a necessidade de avanços no 

que se refere à oferta e qualidade da formação continuada, considerando a meta 16 

do PNE ─ Plano Nacional de Educação, que visa atingir cinquenta por cento dos 

professores da Educação Básica com pós-graduação. 

O trabalho de campo foi realizado em uma escola particular, no município de 

São Paulo e baseou-se na observação e coleta de dados dos seguintes tópicos: 

Projeto Político Pedagógico, Observação das aulas das professoras com as crianças 

durante as aulas, coleta de dados referente à formação continuada em nível de pós- 

graduação de professores que atuam nas turmas de primeiro ano. 

A escola possui um espaço físico de 42.000 metros quadrados, divididos em 

três grandes áreas.  

A divisão dos alunos acontece da seguinte forma:  

O primeiro prédio atende os alunos de educação infantil e primeiro ano do 

Ensino Fundamental. Esta área da escola está composta com salas de aula, área para 

as refeições, pátio, laboratório de informática, parquinho e um lago com peixes.  

As salas de aula dos alunos de primeiros anos são amplas e equipadas com 

Datashow e um computador, bancada com caixas, para os alunos guardarem suas 

atividades e materiais. 

Dentro das salas também há um almoxarifado, onde constam materiais de 

papelaria, brinquedos (jogos de montagem, bola, bonecas, caixa de fantasias) e as 

apostilas dos alunos. 

O segundo prédio atende os alunos do segundo ao nono ano do Ensino 

Fundamental e alunos do Ensino Médio. Nessa área, encontramos o laboratório 

Maker, learning, biblioteca, laboratórios de ciências e informática, teatro, sala de 

música, dança e refeitório.  

A escola possui também três grandes quadras esportivas, sendo que uma delas 

é de grama sintética, ginásio, que são utilizados para as aulas de Educação física e 

atividades extracurriculares como aulas de futsal, vôlei, basquete, handebol, além da 

realização de eventos festivos. 

Na entrada da escola, há uma área de convivência com bancos e jardim para 

uso dos alunos, professores, famílias e demais funcionários. 

No terceiro prédio vinculada à escola há uma instituição de ensino superior com 

a oferta de cursos de graduação e pós-graduação (latu senso e stricto senso). 
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3 ─ ANÁLISE DE DADOS 

 Este capítulo metodológico apresenta análise de dados coletados como: 

Projeto Político Pedagógico, Observação das aulas e atividades realizadas com as 

crianças e material da formação continuada, pós-graduação. 

 A composição de dados foi importante para dar nitidez no sentido de alcançar 

o objetivo da pesquisa: analisar a formação continuada de professores que atuam nas 

séries iniciais de uma instituição particular localizada no município de São Paulo. 

 A etapa seguinte foi definir os documentos a serem analisados que auxiliassem 

o objeto a ser investigado. 

 Os aspectos observados no desenvolvimento da pesquisa levaram a uma 

análise teórica inicial e, na sequência, foram relacionados os dados encontrados com 

os principais teóricos, dentro de uma análise qualitativa. 

Para analisar os dados coletados, tendo em vista sua relevância, estes foram 

divididos em tópicos: 

· Projeto Político Pedagógico 

· Observação das aulas das professoras 

· Material de Formação continuada (pós-graduação) 

 

3.1 Análise do Projeto Político Pedagógico da Instituição PPP 

O Projeto Político Pedagógico é um documento que define a identidade da 

escola, em que a discussão coletiva contribui para a construção coletiva da identidade 

das práticas identitárias, que define a organização escolar e as práticas de ensino 

desenvolvidas na instituição. Conforme Veiga (2013), o PPP tem-se constituído como 

o foco de estudos de professores, diretores, pedagogos, assim como pesquisadores, 

pois buscam entender e elevar o nível dos processos de ensino.  

O Projeto Político Pedagógico vem sendo amplamente discutido na atualidade 

no sentido de ser um pilar fundamental no processo de construção democrática dos 

objetivos, caminhos, ações pedagógicas efetivas na busca de uma educação de 

qualidade. No entanto, na prática o que se observa é o caminho contrário, o da não 

discussão coletiva acerca do documento como deveria. Há uma grande diferença 
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entre a teoria e a prática. Conforme diz Bussmann (2013) acerca das razões do PPP 

(Projeto Político Pedagógico). Devido ao compromisso da escola com o processo de 

ensinar e aprender, cada escola precisa desenvolver o seu Projeto Político 

Pedagógico, assim como executá-lo. O Projeto Político Pedagógico é um documento 

a ser construído de forma coletiva por todos os atores que fazem parte da escola, 

porém na prática diária das escolas não é o que se observa. O PPP muitas vezes é 

tratado apenas como um mero documento a ser elaborado, e todas as escolas devem 

construir o mesmo, ou seja “uma obrigação”. Porém muitas escolas apenas cumprem 

esta exigência e não têm um olhar crítico, ou até mesmo não sabem como construir o 

documento, quanto mais o que fazer com ele.  

De acordo com Bussmann (2013), é necessário um processo reflexivo da 

comunidade escolar e a tomada de consciência da importância deste movimento se 

efetivar de forma coletiva, tendo em vista os resultados a médio e longo prazo. 

O Projeto Político Pedagógico tem sido apontado como um caminho para a 

qualidade do ensino e para a constituição de uma comunidade escolar. No entanto, 

este documento requer o efetivo trabalho coletivo dos atores que compõem esta 

comunidade em um movimento coletivo de ação, reflexão e ação sobre a prática 

educativa. Elaborar um Projeto Político Pedagógica não reflete a efetiva discussão 

democrática e a constituição de uma comunidade escolar ativa e consciente de seu 

papel, independente da função que exerça na escola. Projeto Político Pedagógico 

muitas vezes é visto como uma questão técnica e obrigatória e não como um 

documento a ser construído de forma democrática e amplamente discutido junto à 

comunidade escolar.  

O papel da gestão neste processo é de fundamental importância no sentido de 

promover discussões coletivas para definir o caminho a ser trilhado pelo grupo de 

profissionais e constituir uma comunidade de fato, com diferentes atores cada um com 

suas identidades. Promover estas discussões é pensar a escola como comunidade 

ativa, reflexiva e consciente de seus diferentes papéis ou funções que formam a 

identidade da escola enquanto instituição.  

Conforme menciona Hall (2011), as antigas identidades instituídas e 

perpetuadas na sociedade estão sendo extintas, pois há o surgimento de novas 

formas de identidade, que quebram o homem moderno. 
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Na contemporaneidade, o processo de identidade da constituição histórica dos 

sujeitos tem se mesclado com as concepções e culturas globais impostas aos 

indivíduos, seja no modo de vestir, hábitos alimentares ou questões educacionais. A 

questão da identidade deve ser preservada para que se mantenham vivas as questões 

culturais de cada região, de cada comunidade, o que tem um impacto na educação 

escolar.  

Complexus significa o que foi tecido junto; de fato, há complexidade 
quando elementos diferentes são inseparáveis constitutivos do todo 
(como o econômico, o político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, 
o mitológico), e há um tecido interdependente, interativo e inter-
retroativo entre o objeto de conhecimento e seu contexto, as partes e 
o todo, o todo e as partes, as partes entre si. Por isso, a complexidade 
é a união entre a unidade e a multiplicidade (MORIN, 2011, p. 36). 

   

A escola é entendida como uma comunidade de pessoas que se relacionam 

profissionalmente, cujo propósito principal é a definição de objetivos, metas, 

estabelecimento de regras e normas que são convergentes nesta comunidade. O 

sentido real de comunidade não está relacionado a um agrupamento de pessoas 

dentro de um mesmo espaço e sim baseia-se na interrelação entre os sujeitos, que 

devem em conjunto planejar, dividir, partilhar desejos acerca dos caminhos a serem 

percorridos pela escola, cujo único propósito é o foco no aluno. 

O pensar a escola em comunidade é um processo de articulação entre os 

atores sociais em que cada um deve ter bem claro qual é o seu papel dentro do 

processo educativo. Nesse processo, o Projeto Político Pedagógico assume um papel 

fundamental, não apenas como um documento burocrático, mas como reflexo da 

constituição do pensar a escola como uma comunidade, formado nesse contexto de 

discussões, trocas de experiências entre os pares e reflexões sobre a escola. 

Conforme Alarcão (2011), o projeto político pedagógico caracteriza-se como 

um documento que relaciona a cultura da sociedade com a cultura interna da escola, 

no sentido do fazer pedagógico autônomo. É uma ferramenta para a ação reflexiva e 

libertadora da escola. 

O Projeto Político Pedagógico deve ser construído coletivamente a partir da 

identidade local, da cultura, dos valores e crenças da comunidade da unidade escolar, 

assim como considerar a cultura externa, o que ocorre na sociedade como um todo, 

pois há movimentos dinâmicos das identidades que se confrontam constantemente. 

Outra questão a ser considerada e discutida na escola é o sentido de pertencimento 
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do aluno e do professor. A gestão escolar tem um papel fundamental de propiciar um 

bom clima organizacional, para que os professores tenham a possibilidade de fazer 

trocas entre os colegas e participar de forma democrática para a construção do Projeto 

Político Pedagógico. 

Nesse contexto de discussões acerca do Projeto Político Pedagógico é que 

faremos a análise do documento da escola Estrela. 

A Proposta Pedagógica da escola Estrela esta constituída na seção I por 

Contextualização Geral, Rede de escolas, Identificação do Estabelecimento de Ensino 

e da Entidade Mantenedora, Seção II: Proposta Pedagógica, Missão da Instituição, 

Visão e Objetivos da Instituição, Metodologia Educativa da Instituição, Seção III:  

Princípios gerais que fundamentam a ação pedagógica, Organização Curricular, 

Avaliação, Ações Formativas e Seção IV: Comunidade Educativa.  

Na Seção I da Proposta Pedagógica, a escola faz uma reflexão acerca das 

constantes transformações da sociedade contemporânea, em específico das novas 

tecnologias cada vez mais presentes em diferentes áreas, especialmente na escola, 

consta também a ênfase em uma educação inovadora e dinâmica, com uma equipe 

pedagógica qualificada. A escola atende as três etapas da Educação Básica: 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

A escola Estrela tem uma área de 42.000 metros quadrados de área escolar e 

conta com a oferta das seguintes atividades extracurriculares: Centro de idiomas, 

Esportes e Dança, Música e Artes e Robótica.  

A infraestrutura usufrui dos seguintes espaços: Teatro, Ginásio, Quadras, 

Laboratório Maker, Learning, Sala de música, Laboratório de Ciências, Laboratório de 

Informática, Biblioteca, Centro de Idiomas e Espaços de convivência como: Jardim e 

parque infantil. 

Na Proposta Pedagógica consta a preocupação com a formação integral do 

aluno e se estrutura na orientação, no afeto e no carisma para trabalhar com a 

educação de crianças e adolescentes.  

A instituição em questão faz parte de uma rede de escolas composta por 10 

polos distribuídos nas seguintes capitais brasileiras: Manaus, Belém, Porto Velho, 

Recife, Fortaleza, Campo Grande, Cuiabá, Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo. 

Na Identificação do Estabelecimento de Ensino e da Entidade Mantenedora 

constam as portarias de funcionamento das etapas de ensino. 
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A Proposta Pedagógica baseia-se em uma pedagogia que tem como pilar a 

razão, a religião e o carinho, e enfatiza a formação integral do aluno nos seus aspectos 

social, ético, político e crítico, sendo que o foco é no protagonismo do aluno, isto é o 

aluno no centro do processo educativo e o professor como mediador entre o aluno e 

o conhecimento. 

De acordo com Alarcão (2011), a ação de planejar propicia a saída da zona de 

conforto na escola, para passar por um processo de desestabilização, com o intuito 

de atingir objetivo da melhora na qualidade do ensino. 

Conforme consta na Proposta Pedagógica da instituição, os objetivos 

fundamentais são: ética, competência, espiritualidade, espírito solidário, trabalho em 

comum e vida comunitária, visando um ambiente de colaboração entre os atores da 

comunidade educativa.  

A proposta da instituição corrobora com o que aborda Fontes (2002) com 

relação à integração da comunidade, não somente os atores que trabalham na escola, 

mas também pessoas da comunidade que possam interagir e contribuir para o 

processo educativo. 

Os Princípios gerais que fundamentam a ação pedagógica citam a importância 

e a fidelidade no processo formativo permanente com foco na avaliação e diagnóstico 

para a construção da identidade da comunidade educativa e está pautado em um 

espaço educativo para aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a ser, 

aprender a conviver e aprender a crer. 

Outro tópico abordado no documento é a avaliação, que para os alunos de 

Educação Infantil e primeiro ano é feita por meio de relatório de observação dos 

desempenhos. Do segundo ano ao nono ano do Ensino Fundamental são aplicadas 

três avaliações parciais, que podem ser de apresentações, seminários ou leituras, 

avaliação intermediária e avaliação trimestral. Do nono ano ao terceiro ano do Ensino 

Médio a avaliação é aplicada da seguinte forma: os alunos são submetidos a 

avaliações parciais, avaliação trimestral e avaliação de simulados, e a média é 

calculada com a soma de todas as avaliações. 

A avaliação é uma tarefa didática necessária e permanente do 
trabalho docente, que deve acompanhar passo a passo o processo de 
ensino e aprendizagem. Através dela, os resultados que vão sendo 
obtidos no decorrer do trabalho conjunto do professor e dos alunos 
são comparados com os objetivos propostos, a fim de constatar 
progressos, dificuldades, e reorientar o trabalho para as correções 
necessárias. A avaliação é uma reflexão sobre o nível de qualidade no 
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trabalho escolar tanto do professor com os alunos. Os dados coletados 
no percurso do processo de ensino, quantitativos ou qualitativos, são 
interpretados em relação ao padrão de desempenho e expresso sem 
juízos de valor (muito bom, bom, satisfatório etc.) acerca do 
aproveitamento escolar (LIBÂNEO, 1990, p.195). 

 

Analisando o processo avaliativo da escola Estrela chegamos à conclusão que 

a mesma considera a avaliação como um processo contínuo do desenvolvimento dos 

alunos, por meio de observações de seus avanços na participação das aulas em  

apresentação de trabalhos, nos seminários, enfim, em todo processo qualitativo, ou 

seja, baseada na observação contínua dos alunos com relação aos conteúdos 

apresentados, assim como a avaliação quantitativa, que consiste na aplicação das 

avaliações escritas, conforme citado acima. Este processo é de grande valia para a 

reflexão do professor sobre sua prática, formação continuada e didática, cujo objetivo 

principal é a aprendizagem do aluno em diferentes momentos na relação ensino e 

aprendizagem.  

Outro tópico relatado na Proposta Pedagógica é sobre a comunidade 

educativa, que conforme consta no documento todos os atores são educadores e 

educandos, constituindo desta forma uma grande família. Nessa escola, são 

realizados encontros como: reunião de pais, encontro de pais e educadores, encontro 

para educadores com os objetivos de integrar a comunidade educativa, acompanhar 

o desenvolvimento dos filhos e participar de formações sobre questões educacionais 

e trabalhar a espiritualidade. 

Conforme Morin (2011), precisamos aprender a viver em sociedade, 

compartilhar, experimentar, fazer trocas com as outras pessoas de nossa cultura e 

também com povos de outras culturas para melhorarmos enquanto pessoas em um 

processo de aprender a estar no mundo e, para isso, é necessário aprender, 

interagindo com pessoas, com o conhecimento e vivências decorrentes desse 

movimento.  

Conforme consta na Proposta Pedagógica, a integração entre os atores da 

comunidade escolar é bastante trabalhada nesta unidade, que enfatiza a integração 

das pessoas com o propósito da interação, troca de conhecimentos, culturas, saberes, 

respeitando as singularidades de cada indivíduo e promovendo a formação humana. 

A proposta nos mostra um panorama de funcionamento administrativo, 

pedagógico e cultural da escola, com ênfase na formação integral do aluno nos 
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aspectos cognitivo, social, intelectual, físico, ético e moral, e fundamenta-se no 

carisma para acolher e atender às necessidades de professores, pais, alunos e 

funcionários. 

Os dados com relação à estrutura nos permitem ter uma visão sobre a 

diversidade de espaços diferenciados pedagogicamente pensados para que os alunos 

possam utilizar e desenvolver o protagonismo no seu processo de aprendizagem.  

Outro ponto abordado na proposta é a formação continuada de professores, 

que visa subsidiar professores no sentido de ampliar seus conhecimentos e 

potencializar a reflexão sobre a prática docente, além de atender à diversidade de 

alunos nos seus diferentes processos de aprendizagem, promovendo momentos de 

troca de experiências entre os pares.  

 

3.3  Análise da formação continuada de professores  

A formação continuada de professores é uma temática amplamente discutida e 

refletida na contemporaneidade. Este processo pode partir do professor, que busca o 

seu aprimoramento e a instrumentalização necessária para sua performance, ou pode 

ser incentivada pelas instituições, que oferecem cursos aos docentes. 

Este movimento acerca da formação é necessário para a reflexão/ação e 

transforma o professor em protagonista de sua prática. 

A formação o incentiva a revisitar os seus conhecimentos e saberes sobre sua 

prática. Ao longo de sua experiência em sala de aula, o professor constrói seus 

saberes inerentes e incorpora novas aprendizagens.  

A subjetividade do professor é constituída pelos seus valores, crenças, ética, 

experiências de vida, que o molda enquanto ser humano que sente e age conforme 

suas convicções. As experiências da profissão docente se fundem com a 

subjetividade de cada profissional. A atuação docente é uma mistura das dimensões 

afetiva, normativa e existencial com o conjunto de teorias e as vivências cotidianas. 

Na vivência e experiência diária com os alunos o professor também aprende e 

adquire novas competências e saberes. A escola neste contexto é um campo de 

construção, transformação e produção de conhecimentos. A questão da identidade 

docente é confrontada a todo momento em que vivemos a prática docente, é na prática 

que formamos a nossa identidade enquanto educador. 
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Neste conjunto de observações é que se faz necessária a análise da formação 

continuada ofertada aos professores na escola Estrela. 

A Instituição possui um Centro Universitário anexo ao prédio da unidade e 

oferece aos professores uma pós-graduação Lato Sensu em Neurociências, 

Educação e Práticas Pedagógicas. 

A pós-graduação tem uma carga horária de 360 horas, duração de treze meses 

e apresenta uma matriz curricular que está dividida em três módulos, conforme consta 

no site da instituição de Ensino Superior vinculada à escola Estrela:  

Módulo 1 ─ Aprendizagem: concepção, teorias e modalidades, 

Desenvolvimento Neuropsicomotor e Aprendizagem, Educação e Inclusão.  

Módulo 2 ─ Desenvolvimento e Transtornos de Aprendizagem, Pedagogia 

Preventiva, Funções Executivas da Aprendizagem. 

Módulo 3 ─ Neuroanatomia, neuropsicologia e aprendizagem, Neurociências, 

Cognição e Emoção, Transtornos do Desenvolvimento, Itinerário Formativo 

alternativo: adaptação curricular (UNISAL, 2020)4.  

 Esta pós-graduação acontecia todas às terças-feiras, no período noturno 

dentro da instituição de ensino superior pertencente à rede de escolas, no prédio 

anexo à escola. 

 Os professores demonstram interesse em participar desta pós-graduação, pois 

conforme algumas falas ouvidas nos intervalos do café, antes de iniciar a aula, os 

docentes conversavam entre si e aproveitavam para conversar sobre as atividades 

propostas pelo curso. 

 Nos intervalos, os professores conversavam entre si sobre as aulas e também 

faziam trabalhos individualmente, em duplas ou trios, para apresentar nas aulas que 

iriam iniciar na sequência. Além dos professores, participaram deste curso a 

coordenação pedagógica e a diretora do Ensino Fundamental e Médio da instituição. 

Segue abaixo uma mostra de material que foi trabalhado durante o curso de 

pós-graduação em Neurociência:  

 

4 UNISAL. Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Disponível em: https://unisal.br/pos/educacao. 
Acesso em: 20 mar.2020.  
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Tabela 4 ─ Fatores de Risco de proteção de acordo com o contexto 
Contexto Fatores de risco Fatores de proteção 

Individual  · Problemas na 
gestação ou durante o 
parto 

· Genética familiar 
· Má nutrição 

· Inteligência abaixo da 
média, problema de 
comunicação 
Temperamento difícil 

· Poucas habilidades 
sociais, isolamento 

· Problemas físicos, dor 
crônica, insônia, 
acesso a drogas  

· Desenvolvimento 
normal 

· Bons recursos de 
inteligência 

· Senso de humor 

· Capacidade de 
autocontrole 

· Autoestima positiva 

· Habilidade de enfrentar 
desafios 

· Autonomia adequada 
para a idade 

· Habilidade de aprender 
com as experiências 

· Comportamento pró- 
social  

· Prática de exercícios 
físicos  

Familiar  · Conflito familiar  
· Maus-tratos e traumas  
· Familiar com problema 

mental  
· Morte de um familiar 
· Pouca disciplina na 

família, falta de rotina e 
maus hábitos 

· Pais desatentos, 
divórcio  

· Contato mãe bebê 
satisfatório  

· Convivência familiar 
positiva 

· Estilo a expressão de 
sentimentos  

· Pais que estimulam 
cognitivamente seus 
filhos, envolvidos com 
a escola  

· Regras familiares 
claras e consistentes 

· Pais atentos aos 
hábitos dos filhos  

· Pais que acreditam no 
sucesso dos filhos  

Escolar  · Fracasso escolar  

· Bullying 
· Ambiente escolar que 

expõe a criança a 
riscos  

· Escola que estimula a 
sensação de 
pertencimento  

· Escola que reconhece 
o esforço do aluno  

· Escola que estimula os 
bons hábitos  
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Comunitário  · Pobreza  
· Violência  

· Discriminação  
· Condições de moradia 

ruins  
· Amigos que não 

reforçam bons hábitos 
de valores  

· oportunidade de lazer 
(esportes, dança, 
religião etc.) 

· Segurança na 
comunidade  

· jovem recebe suporte 
de 3 ou mais adultos, 
fora os pais  

· jovem se sente 
valorizado na 
comunidade  

Fonte: Estanislau e Bressan (2014) 

 

 

 

Figura 6 ─ Lobos Frontais, funções e direção do amadurecimento cerebral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Estanislau e Bressan (2014) 
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Tabela 5 ─ Estratégias Colaborativas entre escola e família 

Fonte: Estanislau e Bressan (2014) 

 

  

Tipo Finalidade Exemplos 

Suporte psicossocial a 
família  

Auxiliar em necessidades 
básicas da família  

Assistência para 
encaminhamentos de 
saúde profissionais, etc., e 
outros tipos de suporte 
social. 

Suporte a paternagem Auxiliar famílias a 
estruturar ambientes 
propícios ao 
desenvolvimento dos 
jovens como a estudantes  

Palestras instrutivas como 
assuntos pertinentes 
(desenvolvimento infantil, 
treinamento de pais, etc.) 
orientação em relação ao 
ambiente de estudo (pode 
ser feita com visitas 
domiciliares) 

Comunicação  Criar formas efetivas de 
comunicação, escola e 
família  

Reuniões, telefonemas 
folders, e-mails, web 
pages, portfólio de 
materiais dos alunos para 
que os pais tenham 
contato com a produção 
dos filhos. 
Importância da 
periodicidade e da clareza 
das informações para 
melhores resultados. 
 

Voluntariado  Vincular os pais como 
parceiros da escola  

Programas de 
voluntariado de pais na 
escola, pais como 
palestrantes etc. 

Aprendizagem em casa  Incentivar os pais a 
participarem das 
atividades escolares dos 
filhos em casa  

Informações sobre política 
de tarefas de casa e como 
participar dessas 
atividades, calendário de 
provas e trabalhos, 
interação da família com o 
currículo etc. 

Colaborando com a 
comunidade  

Buscar integrar recursos 
comunitários em prol da 
educação  

Informações sobre os 
recursos sociais, culturais 
e de saúde na 
comunidade. Parceria da 
escola com projetos que 
propiciem o 
desenvolvimento de 
competências (música,  
esporte, teatro etc). 
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Figura 7 ─ Transtorno de Humor 

 

Fonte: Estanislau e Bressan (2014) 

 

A formação continuada de professores se torna essencial na trajetória 

profissional desses educadores, e estes conhecimentos adquiridos nas formações 

auxiliam para a mudança de olhar frente à atividade cotidiana, as dúvidas, as 

incertezas e sobretudo ajuda o professor a pensar a respeito da sua atuação e 

perceber que o foco não está no conteúdo a ser trabalhado em sim na interação 

humana, na socialização de conhecimentos, na troca de experiências decorrente da 

interação entre pessoas.  

A pedagogia exige uma “tecnologia”, ou seja, o entendimento de que o 

professor precisa de um conjunto de ferramentas ou técnicas para desenvolver o seu 

trabalho. A tecnologia aqui mencionada não se refere ao maquinário utilizado em 

indústrias, mas sim estratégias, métodos utilizados para socializar o conhecimento na 

interação com seus alunos, para atingir um objetivo, que é a aprendizagem dos 

mesmos.  

Para que isto ocorra, o professor além de ter uma boa formação básica precisa 

investir constantemente na aquisição de novos conhecimentos, assim como na sua 

vivência diária, e na companhia de seus alunos observar constantemente como ocorre 

esta interação. Concretamente, ensinar é desencadear um programa de interações 

com um grupo de alunos, a fim de atingir determinados objetivos educativos relativos 

à aprendizagem de conhecimentos e à socialização (TARDIF, 2014, p. 118). 
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Para os professores não se trata apenas de apropriar-se do conteúdo, ou da 

matéria, pois isso não é o suficiente, é preciso interpretar, ou seja, adequá-lo ao grupo 

de alunos com o qual se está trabalhando. Este processo se constitui na arte de 

educar, ou seja, o professor precisa dominar as teorias e as técnicas para que consiga 

lapidar o conhecimento antes de colocá-los em prática. 

Nesse contexto, temos também a racionalização da atuação docente que 

consiste no processo organizacional das atividades pedagógicas, como estão 

organizados os conteúdos, planejamento, avaliações, ou seja, procedimentos da 

gestão escolar.  

Como todo o trabalho humano,  ensino o processo de trabalho 
construído de diferentes componentes que podem ser isolados 
abstratamente para fins de análise. Esses componentes são o objetivo 
do trabalho, o objeto de trabalho, as técnicas e os saberes dos 
trabalhadores, o produto do trabalho e, finalmente, os próprios 
trabalhadores em seu papel no processo de trabalho. A análise de tais 
componentes objetiva evidenciar seus impactos sobre as práticas 
pedagógicas (TARDIF, 2014, p. 123). 

  

Outra questão a ser trabalhada são os objetivos do professor, enquanto 

protagonista da construção da sua própria trajetória no papel de um profissional. Os 

objetivos são inúmeros, entre eles: objetivos da escola, objetivos administrativos, 

objetivos da gestão. Cabe ao professor gerenciar tais propósitos que se modificam a 

todo momento, dependendo dos caminhos que o docente faz sobre as veredas 

formativas e também da sua forma de atuação junto aos alunos. 

O objeto de trabalho docente é o aluno, portanto, trabalhamos com relações 

humanas em que cada indivíduo traz a sua bagagem, seus valores, crenças, culturas, 

experiências, e é nesta diversidade de pessoas que se constrói a relação de ensinar 

e aprender. 

O trabalho docente é de cunho afetivo, emocional. Baseia-se em 
emoções, em afetos, na capacidade não somente de pensar nos 
alunos, mas igualmente de perceber e de sentir suas emoções, seus 
temores, suas alegrias, seus próprios bloqueios afetivos (TARDIF, 
2014, p.130).  

  

O fazer pedagógico envolve humanidade, afetividade e emoções. Muitas vezes, 

nos deparamos com alunos entristecidos ou que mudam o seu comportamento ao 

longo do ano letivo. Este processo é decorrente de acontecimentos que se sucedem 

muitas vezes na casa dos alunos, sendo um reflexo das suas emoções. O professor 
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deve olhar atento para essas questões, assim como estabelecer um vínculo afetivo 

positivo com seus alunos, pois essa conduta favorece a aprendizagem dos discentes.  

 Sendo o ofício docente um processo complexo e dinâmico é que a formação 

continuada o fortalece enquanto profissional e o faz refletir sobre sua prática dando 

suporte para a diversidade de acontecimentos diários que ocorrem na escola.  

Cada dia é um processo diferenciado carregado de emoções e métodos 

complexos na interação entre professor e aluno. 

A educação é permanente não porque certa linha ideológica ou certa 
posição política ou certo interesse econômico o exijam. A educação é 
permanente na razão, de um lado, da finitude do ser humano, de outro, 
da consciência que ele tem de finitude. Mas ainda, pelo fato de, ao 
longo da história, ter incorporado à sua natureza não apenas saber 
que vivia mas saber que sabia e, assim, saber que podia saber mais. 
A educação e a formação permanente se fundam aí (FREIRE, 1996, 
p. 20). 

 

A formação continuada de professores possibilita o educador a ter uma visão 

mais clara sobre as questões que o inquietam, sejam problemas de disciplina, de 

aprendizagem, planejamento ou organização de suas tarefas. Enfim, por meio da 

reflexão e da relação que faz entre teoria e prática é que o mesmo consegue enxergar 

alternativas para solucionar determinados problemas. 

De acordo com Perrenoud (1999), o movimento de reflexão possibilita modificar 

situações de incômodo, inquietações e até de desânimo, transformando esta condição 

em um processo de conscientização da prática educativa. Este movimento de diálogo 

nas reuniões pedagógicas, cursos de formação ou conselhos de classe, possibilita 

uma visão ampla e clara das situações, assim como promove o exercício para a 

mudança dos problemas da ação pedagógica. 

O professor nesse processo é um cientista que faz experiências diárias e que 

por meio do ato de refletir age no processo de construção e reconstrução de suas 

ações, ou seja, o educador se reinventa a todo momento. O processo educativo é um 

campo de lutas com diversos aspectos que afetam o fazer pedagógico. 

Conforme Nóvoa (1995), o trabalho reflexivo nos espaços escolares promove 

um processo de análise crítica sobre o fazer pedagógico, assim como a reconstrução 

da identidade do professor.  

Muitas formações não fazem este movimento de reflexão ou ligação com os 

problemas práticos, o que pode influenciar de forma negativa na conduta do professor 
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frente a este processo de reflexão sobre as situações reais ocorridas no chão da 

escola. 

Compreendemos que a educação depende do movimento de reflexão sobre a 

prática e da construção de novas estratégias pedagógicas para a atuação pedagógica, 

pautada nas teorias e relacionadas às situações ou problemas diários dos 

professores. Este movimento está associado com a garantia da qualidade na 

educação. 

Tratar sobre a constituição do professor é abordar um permanente processo de 

formação. O professor se faz professor. Os saberes adquiridos são partes de um 

processo de constituição e de formação mais abrangente (ABRAMOWICZ, 1997). O 

grande desafio está em criar outras formas de promover e de desenvolver o processo 

de formação continuada dos professores. 

Apresentar a construção da prática pedagógica docente num trabalho 

permanente envolve interdisciplinaridade, troca (diálogo) e afetividade nas relações 

(em especial, na relação professor-aluno), com o objetivo de promover uma 

aprendizagem significativa na busca por um ensino de qualidade, que na perspectiva 

de Abramowicz (1997) encontra-se um sentido real. 

Abramowicz (1997) reconhece a questão sobre o rumo da formação docente 

como sendo um grande desafio de ressignificação. A acumulação de conhecimentos 

dos docentes, separando teoria e prática, numa perspectiva isolacionista do docente 

especializado em sala de aula, dá lugar a uma nova proposta, muito mais dinâmica, 

coletiva, crítica e reflexiva, buscando acima de tudo uma prática significativa, que 

compõe um ensino de qualidade e excelência. 

Trata-se dos grupos de formação reflexiva docente, que redimensiona a 

formação continuada numa perspectiva que insere a formação docente num trabalho 

de reflexão crítica sobre as práticas e de reconstrução de uma identidade pessoal. O 

locus para a promoção dessa nova abordagem é o espaço dedicado às reuniões dos 

professores. É aí que o docente será permanentemente formado e ‘reformado’ ao 

refletir sobre sua prática pedagógica, transformando-a (ABRAMOWICZ, 1997). 

A reflexão é entendida como pensar sobre a prática, o cotidiano. O professor 

se reconhece em constante processo de formação ao analisar e reanalisar a própria 

prática.  
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Revela a teoria que está por trás, possibilitando maior aprofundamento sobre a 

mesma e, num segundo momento, voltando-se à prática com o intuito de transformá-

la. É um movimento de ação-reflexão-ação, partindo das necessidades dos alunos 

para uma construção coletiva (ABRAMOWICZ, 1997). O docente precisa repensar a 

própria prática pedagógica. O docente se forma docente constantemente, na prática 

e na reflexão sobre a prática.  

Para isso, os instrumentos metodológicos são a observação, o registro, a 

reflexão, a síntese, a avaliação e o planejamento. Por meio dos grupos de formação 

reflexiva, o docente se torna sujeito de sua prática, que certamente será mais 

significativa, mediante o diálogo, por ter consciência da teoria que a embasa. E ao 

tomar consciência disso, o professor tem seus saberes reconhecidos, fomentando a 

formação de um professor investigador, mais participativo, criativo, solidário, flexível 

e democrático (ABRAMOWICZ, 1997). 

Vemos uma notória mudança do papel docente ao reconhecer que nas 

reuniões dos grupos de formação reflexiva, por meio do diálogo com os colegas, o 

professor se constrói como professor. Avaliando, reavaliando e refazendo o seu fazer 

pedagógico. “A reflexão (do latim refletere) propõe voltar atrás para examinar melhor, 

para ver e rever a realidade de forma atenta, compreensiva e abrangente” 

(ABRAMOWICZ, 1997, p.138). 

A prática docente é um processo de reconstrução permanente e o exercício da 

reflexão se torna primordial, analisando a realidade em todas as suas instâncias e 

dimensões, sendo por meio do diálogo que os debates são desencadeados, 

fomentando as reflexões, instigando os questionamentos. É a busca pela 

racionalidade emancipatória (ABRAMOWICZ, 1997). Ainda com a pesquisadora, “O 

saber docente é construído experiencialmente, baseado em uma fundamentação 

teórica consistente e rigorosa para, voltando-se à prática, transformá-la, graças à 

reflexão” (ABRAMOWICZ, 1997, p. 139). 

Estamos falando de um processo de construção que envolve a análise da 

experiência docente e a sua transformação para uma nova prática como educador, 

entendendo que os grupos de formação reflexiva do magistério trazem uma mudança 

na postura dos professores, possibilitando acima de tudo a realização de nossas 

aspirações democráticas (ABRAMOWICZ, 1997). 
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Acima de tudo, os grupos de formação reflexiva docente concretizam o desejo 

profundo de atingir a meta democrática por promover a mudança na postura do 

professor. 

Por fim, se a realização dos grupos de formação reflexiva docente é uma 

realidade no interior dos cursos universitários, não há razão de existir a sua 

inaplicabilidade, desde a Educação Infantil, percorrendo todos os níveis da Educação 

Básica, independentemente de ser rede pública ou privada de ensino.  

É justamente na Educação Básica que estão alguns dos maiores nós da 

educação, ao promover um ensino fragmentado, descontextualizado, excludente e 

com docentes que acreditam em suas práticas pedagógicas ‘modernas’ ao repetir, 

ano após ano, atividades que acreditam ser ‘um sucesso’. Esquecendo do principal, a 

prática docente é uma construção que envolve um permanente movimento de ação-

reflexão-ação. 

 

3.3 Análise de uma mostra de observação de aulas presenciais 

Na observação das aulas foi notado que a escola utiliza apostilas elaboradas 

por uma editora. Este material é utilizado na rede de escolas à qual pertence a escola 

Estrela, para trabalhar com as crianças de primeiro ano, assim como para as turmas 

dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Estas apostilas são de Língua 

Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Ciências e Robótica. 

O material didático pode apresentar diversas definições e pode ser 

caracterizado como polissêmico ou multifacetado, tendo várias linguagens e objetivos, 

sejam eles pedagógicos ou ideológicos. Há diversas formas de utilização do material 

pedagógico por professores e alunos. Define-se ainda como um conjunto de 

conhecimentos científicos e culturais reorganizados ou adaptados para o processo de 

aprendizagem. 

Conforme Bittencourt (2006), o material didático é o agrupamento de signos ou 

textos que apresentam informações e conteúdos sobre determinada disciplina. Dentre 

estes agrupamentos encontramos as apostilas, livros didáticos, que apresentam o 

objetivo de comunicar informações sobre determinado assunto e que servem como 

suporte para informar o conhecimento produzido nas disciplinas, no intuito da 

transmissão de conteúdos. 
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 Os Materiais Didáticos entendidos como apoio ou suporte para a relação de 

ensino e aprendizagem que estão distribuídos nas instituições escolares auxiliam o 

papel do professor como mediador entre o conhecimento e o aluno. Neste processo 

de construção e utilização do material didático, em suas múltiplas utilidades, sob a 

ótica de duas abordagens, pode potencializar a prática educativa com conteúdos 

trabalhados de forma contextualizada ou como forma de controle da ação pedagógica 

do professor. 

Segundo Libaneo (2006), no que se refere ao conhecimento científico, o 

mesmo é construído em determinado período da história e se refere a determinada 

sociedade, ou ele é construído e utilizado na sociedade capitalista para o 

favorecimento da elite das classes dominantes que o impõe para as demais classes 

sociais, ou o saber é pertencente à classe social que o constrói com sua cultura, com 

o seu trabalho que deve tomar posse deste saber para que tenha significado e 

objetividade. 

O olhar crítico neste processo fundamenta-se em ter muito claro a intenção do 

material para que o mesmo não se transforme em condicionamento do trabalho 

pedagógico por ideologias dominantes e relações de poder presentes na sociedade. 

 De acordo com Apple (1989), na relação que faz entre produção, construção 

de material pedagógico e desqualificação docente, o autor coloca a escola como uma 

estrutura lucrativa da produção cultural, transformando a cultura em um produto 

comercializável. O material didático surge como um repressor e controlador das 

capacidades do professor. Os materiais, nesse contexto, ao invés de trabalharem no 

sentido de uma educação dialógica, transformam-se em um instrumento de imposição 

de cultura, valores, hábitos de grupos dominantes.  

Conforme escreve Amorim (2008), há escolas interessadas em adquirir um 

material apostilado pertencente a uma determinada editora renomada, para que 

possam divulgar como marketing pensando na captação de novos alunos ou também 

com a venda do próprio material como arrecadação de lucros revertidos à instituição. 

Portanto, os materiais didáticos são instrumentos culturais que podem ser 

utilizados de forma imposta pela classe dominante e, por outro lado, direcionados a 

promover um conhecimento contextualizado e significativo para o aluno, no sentido 

da construção de uma ação educativa democrática, para que sejam construídos elos 

e não precipícios no que se refere à relação do ensinar e aprender. 
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 Nesse contexto, temos o uso de material apostilado relacionados a uma 

coleção de materiais didáticos utilizados nas escolas particulares. Este tipo de material 

também está inserido na rede pública em algumas escolas, e por meio de parcerias 

com empresas do setor privado estas adquirem os materiais para uso de professores 

e alunos.  

Para o entendimento do contexto, segue abaixo uma mostra de observações 

de aulas com as turmas A e B das professoras Margarida e Rosa de primeiro ano do 

Ensino Fundamental da Escola Estrela. 

1. Na observação das atividades realizadas na escola, percebe-se que o 

material apostilado é utilizado diariamente pelas professoras, seguindo uma 

rotina estabelecida para o trabalho com cada disciplina.  

2. Este material apresenta-se bastante lúdico e colorido e traz textos e 

atividades relacionadas aos mesmos.  

3. Os alunos têm como apoio um material didático adotado pela rede de 

escolas. Conforme observado, os alunos levam para casa atividades para 

fazer com o apoio de seus responsáveis. 

4. A observação das aulas acontece em duas turmas de primeiro ano do 

Ensino Fundamental. 

5. Um aspecto que se destaca na observação das aulas é a postura das 

professoras e as interações que elas têm para com os alunos, assim como 

os alunos entre si. Entre a relação professor x aluno existe um terceiro 

componente que está entre o ensinar e o aprender, que é o conhecimento. 

Destaca-se o compromisso com o ensinar e o aprender, observado na 

comunicação estabelecida em sala de aula.  

6. A postura da professora Margarida, da turma A, possibilita a boa interação 

entre todos, pois a mesma é amigável, tranquila e segura, sendo que 

dificilmente eleva o tom de voz durante as aulas. 

7. Margarida permite a interação e a comunicação dos alunos em sala, onde 

os alunos conversam entre si e com a professora em um diálogo contínuo 

que possibilita aprendizagem mútua. 

Aula 1- Começa a aula:  
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Margarida inicia a atividade com um texto do gênero textual chamado bilhete, 

e pergunta:  

 Vocês sabem o que é um bilhete? 

Aluno A: Sim, eu sei. Eu e meu pai escrevemos para a minha mãe. Nós 

Escrevemos: Eu te amo mamãe! 

Aluno B: Eu também já escrevi um recadinho para a minha mãe, só que pelo 

whatsapp. 

A professora continua a explicação do que é um bilhete e como deve ser escrito. 

Professora: Bilhete é um pequeno texto que a gente escreve para as pessoas 

mais próximas para falar sobre diversos assuntos. Na sequência, foi realizada a leitura 

do recado do livro, conforme segue: 

Figura 8 ─ Aula sobre o gênero textual Bilhete  

 
Fonte: Apostila Coleção EBEDÊ (p.178) 

 

A atividade segue com perguntas acerca do bilhete. Na sequência, a 

Professora Margarida realiza a leitura das perguntas projetadas no quadro, onde 

projeta a página da apostila, e os alunos conseguem acompanhar nos seus 

respectivos materiais didáticos, dando continuidade ao processo de interação com os 
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alunos que coletivamente foram respondendo, e a professora escrevendo no quadro, 

para que os alunos pudessem visualizar e copiar as respostas.  

A aula continua e a professora estimula a participação dos alunos que 

interagem o tempo todo falando sobre o assunto com a professora e entre os pares.  

A colaboração entre os alunos é bastante perceptível, já que estes comparam 

suas atividades com os colegas, auxiliando aqueles que demonstram dificuldades. 

De acordo com Perrenoud (2000), é preciso despertar a vontade de aprender 

e estabelecer a relação com o conhecimento, deixar claro o sentido das atividades 

escolares, promovendo desta forma um pensamento reflexivo do aluno sobre o 

processo de aprendizagem. Além destas questões, oferecer diversas atividades 

diferenciadas que contribuam para o seu processo de formação. 

Figura 9 ─ Aula sobre o gênero textual Bilhete  

 
Fonte: Apostila Coleção EBEDÊ (p.179) 
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Figura 10 ─ Aula sobre o gênero textual Bilhete 
 

Fonte: Apostila Coleção EBEDÊ (p. 180) 
 

Figura 11 ─ Aula sobre o gênero textual Bilhete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte Apostila Coleção EBEDÊ (p. 181) 
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A interação acontece o tempo todo e a professora Margarida mostra-se atenta 

aos alunos e disponível para perguntas e dúvidas, no processo de realização das 

atividades. A professora também faz atendimentos individualizados para observar se 

os alunos compreenderam a atividade e se estão fazendo corretamente. Este padrão 

de interação entre alunos e professora acontece em todas as aulas, e os alunos ficam 

livres para circular pela sala e conversar com os colegas. Para que a movimentação 

e a interação aconteçam há regras combinadas com os alunos em que todos estão 

cientes do que pode ou não fazer em sala. 

 Os combinados são diariamente relembrados pela professora no início das 

aulas: “Quem já acabou a tarefa pode pegar um livrinho para ler ou se quiser conversar 

baixinho para não atrapalhar o colega”. Outra questão observada é o trabalho com a 

autonomia dos alunos que organizam seus próprios materiais nas suas mochilas, 

arrumam suas atividades em suas caixas da bancada de atividades e guardam o 

material didático no armário da sala. 

 As conversas entre professor e aluno não se restringem somente aos 

conteúdos, mas também há relatos de alunos sobre sua rotina, alimentação em casa, 

passeios, irmãos, acidentes, enfim, falam sobre suas vivências no dia a dia em suas 

casas e na escola. A professora participa ativamente dessas conversas interagindo e 

também relatando algumas situações pessoais. 

 Em uma das ocasiões em que estava fazendo observação, uma aluna 

aproximou-se e disse: 

 “Sabia Profe que eu guardei o dinheiro da minha mesada para comprar um 

presente bem lindo para o bebê da professora?” (A professora Margarida estava 

grávida no período em que eu estava fazendo a pesquisa) 

 Eu falei: É mesmo? E o que você vai comprar? 

 Vou comprar um dinossauro de pelúcia bem grande, para dar para o bebê da 

professora, porque gosto muito dela. 

 Conforme afirma Nóvoa (1992), é impossível separar as questões pessoais das 

profissionais, pois é na prática educativa que o professor manifesta suas convicções, 

valores, hábitos, concepções de educação, escola e aluno. A Professora Margarida 

na sua atividade docente explicita sua consciência sobre sua função como educadora, 

assim como vê os alunos como sujeitos de aprendizagem.   
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Para Freire (2018), a dimensão cultural faz parte do indivíduo e precisa ser 

respeitada na ação pedagógica. As experiências dos alunos e seus hábitos, valores e 

conhecimentos prévios precisam ser relacionados aos conteúdos científicos para que 

sejam significativos para o aluno. 

 

 Aula 2 – Começa aula:  

A professora Margarida inicia a aula perguntando se alguém sabe o que é 

poesia. 

Aluno X:  eu não sei, nunca vi. 

Aluno Y: Sim, eu sei, eu sei ... é um texto. 

Professora: A professora faz a leitura da poesia  e pergunta se os alunos 

observaram o som das palavras.  

Figura 12 ─ Aula sobre o gênero textual Poesia 

 
Fonte Apostila Coleção EBEDÊ (p.164) 

 

Professora: Observaram que têm palavras com som parecido? 

Aluno Z:  Sim, professora, Lua é parecido com rua. 

Aluno W: Eu acho que bananeira com besteira. 
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Professora: Vocês já sentiram tristeza? 

Aluno D: Sim, quando a minha avó morreu. 

Aluno E: Quando meu cachorro morreu e também quando eu cai e quebrei o 

braço. 

A professora neste momento demonstra interesse pela situação do aluno e 

pergunta se ele ficou bem depois da perda de seu animal de estimação, assim como 

pergunta sobre o braço do aluno. 

Esta conversa revela que a professora não vê somente alunos e sim pessoas 

em processo de formação, e assume a responsabilidade de uma formação integral 

desses alunos, nos aspectos intelectual, moral e físico.  

Na sequência, a professora projeta a página da apostila no quadro e convida 

os alunos a responderem as atividades, sempre estimulando a participação dos 

mesmos. 

A professora Margarida conversa com as crianças sobre a receita e também 

relaciona as palavras do texto com as experiências da vida cotidiana. 

Margarida pergunta aos alunos se alguém já fez uma receita. Alguns 

responderam que sim, que já fizeram bolo com a mãe, outros com a avó, tia. 

Figura 13 ─ Aula sobre o gênero textual Poesia 

 
Fonte Apostila Coleção EBEDÊ (p.165) 

 

Para realizar a atividade desta página, a professora organizou a turma em 

duplas para que os colegas se ajudassem na atividade. 
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Percebe-se a preocupação da professora com a aprendizagem e formação 

para a vida, que são compartilhados com os alunos. Durante o período de observação, 

o fato de em todos os momentos a professora estar relacionando o conteúdo com a 

vida prática e com os conhecimentos prévios dos alunos possibilita uma 

aprendizagem significativa para os discentes. Sempre em um clima harmonioso e 

agradável. De acordo com Freire (2018, p.31): “Por isso mesmo pensar certo coloca 

ao professor ou, mais amplamente, à escola, o dever de não só respeitar os saberes 

dos educandos, mas também os saberes socialmente construídos na prática 

comunitária”. 

Figura 14 ─ Aula sobre o gênero textual Poesia 

 
Fonte Apostila Coleção EBEDÊ (p.166) 

 

No decorrer das atividades, os alunos foram em dupla resolvendo e 

conversando sempre com o auxílio da professora. Após um tempo, a professora 

chamou as duplas para responder ao exercício também no quadro. E quando foram 

surgindo dúvidas, as próprias crianças foram conversando e ajudando-se mutuamente 

a preencher o quadro de palavras.  
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Conforme Wallon (1986), o âmbito das relações, em especial na escola, 

promove o desenvolvimento social e pessoal, na medida em que a criança se 

relaciona com o grupo de colegas e com os professores. 

Portanto, podemos levar em consideração que as relações que se estabelecem 

entre os alunos e professores em torno do processo de ensinar e aprender tornam 

possível a prática educativa de sala de aula em um ambiente de aprendizagem 

coletiva. 

Figura 15 ─ Aula sobre o gênero textual Poesia 

 
Fonte Apostila Coleção EBEDÊ (p.167) 
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Figura 16 ─ Aula sobre o gênero textual Poesia 

 
Fonte Apostila Coleção EBEDÊ (p.168) 

 

Ao dialogar com a professora Rosa, da turma B, sendo esta a segunda turma 

observada durante a pesquisa de campo percebe-se a sua preocupação com a 

dificuldade de alguns alunos que apresentam complicações no ensino-aprendizagem. 

Durante as aulas, observei que a mesma faz a introdução do conteúdo ou atividade 

planejada para o dia e, na sequência, faz atendimento individualizado para todos, 

dispensando maior atenção para aqueles alunos que demonstram dúvidas e mais 

dificuldade. 

As dificuldades dos alunos são compartilhadas com todos e, nessa partilha, os 

colegas se mostram solidários e se oferecem para ajudar aqueles que estão atrasados 

nas atividades ou que não conseguem fazer. Voluntariamente, os alunos com mais 

facilidade para aprendizagem sentam-se ao lado e começam a ajudar os colegas com 

dificuldades. 

A professora Rosa demonstra muita preocupação com o processo de 

aprendizagem e orgulha-se em relatar o progresso que observou no desenvolvimento 

de alguns alunos desde o começo do ano letivo. 

Rosa trabalha há dezenove anos na escola, em sua maioria, com alunos do 

primeiro ano. Ministra aulas em período integral. Muito agradável, receptiva e afetiva 
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com os alunos, porém em alguns momentos precisa chamar a atenção de uma forma 

mais firme, para não atrapalhar os demais colegas. 

Os alunos desta turma também são bastante participativos e falantes, 

interagindo com os colegas e professora continuamente. Eles têm autonomia para 

circular na sala, pegar os materiais, fazer perguntas e tirar dúvidas.  

A professora em todo final de aula promove brincadeiras com as crianças, a 

exemplo do jogo da forca. As crianças participam ativamente e projetam jogos 

interativos no quadro. Estas atividades possibilitam a aprendizagem de forma lúdica, 

além de estreitar o vínculo afetivo entre professor e alunos, importante para o 

processo de aprendizagem. Conforme Perrenoud (2000, p. 70), “há maneiras mais 

lúdicas do que outras de propor a mesma tarefa cognitiva, não é necessário que o 

trabalho pareça uma via crúcis; pode-se aprender rindo, brincando, tendo prazer”. 

Percebe-se que as crianças gostam de estar na escola, pois demonstram estar 

bem adaptadas à rotina escolar e ao espaço físico da unidade. Este processo reflete 

a postura da professora de envolver os alunos no processo educativo.  A diversificação 

de atividades propostas pela professora implica na intensificação ao desejo de 

aprender da parte dos alunos.  

Aula 2: Inicia a aula: A professora começa a aula explicando que a atividade do 

dia está relacionada com os sentidos, e pergunta: 

Professora: o que são os sentidos? Alguém sabe o que é? 

Aluno C: Não sei não. 

Aluno G: é quando a gente consegue enxergar. 

Aluno J: Ah, quando eu toco no meu braço. 

Professora: Vamos fazer uma brincadeira? 

Eu quero um voluntário aqui na frente para que eu possa vendar os olhos. 

Aluno G: Eu vou! 

Professora: eu vou vendar seus olhos e você vai andar na sala e me contar o 

que você está sentindo.  

Aluno: Eu não estou vendo nada. Estou com medo. 
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Figura 17─ Atividade sobre os cinco sentidos 

 
Fonte Apostila Coleção EBEDÊ (p. 78) 

 

Professora: Vejam como é importante a visão, que é um dos sentidos que nós 

temos. Nós temos outros sentidos:  

O tato, que é quando a gente sente as pessoas tocando no braço, na cabeça, 

no pé. 

Olfato, quando sentimos cheiros. Exemplo: Cheiro de perfume, de chocolate, 

de bolo. 

Audição, nossos ouvidos nos ajudam a escutar os coleguinhas, a professora, 

os passarinhos, enfim, todos os sons.  

Aluno J: Hum, eu adoro cheirinho de bolo! 

Aluno G:  Que delícia cheiro de chocolate. Adoro. 

Paladar, quando sentimos o gosto dos alimentos. 

Os alunos começam a falar coletivamente: Eu gosto de bolo. Eu gosto de doce 

e de sorvete. Eu gosto de pizza. 

Rosa conversa bastante com os alunos sobre os sentidos e vai dando exemplos 

de como esse processo ocorre conosco estimulando a reflexão dos alunos sobre as 

questões abordados. 
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Figura 18 ─ Atividade sobre os cinco sentidos 

 

Fonte Apostila Coleção EBEDÊ (p. 79) 
 

Figura 19 ─ Atividade sobre os cinco sentidos 

 
Fonte Apostila Coleção EBEDÊ (p. 80) 
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Após a atividade, a professora fez a leitura do texto e, na sequência, conversou 

com os alunos sobre a importância do olfato para sentir cheiros, por exemplo, o cheiro 

do gás, que propositalmente tem esse odor ruim para nos alertar sobre o vazamento 

de gás e nos alertar para o perigo deste vazamento. 

Os alunos relataram que já sentiram esse cheiro ruim na cozinha da casa deles. 

Outra curiosidade abordada pela professora foi a informação de que nós 

humanos temos 350 receptores para sentir cheiros, e os ratos possuem 1000 

receptores, isto é os ratos sentem cheiros a uma distância maior do que nós. 

Os alunos ficaram surpresos com as curiosidades apresentadas pela 

professora.  

Um aluno levantou a mão e falou que adora cheiro de queijo.  

Aluno N: Humm, queijo derretido na pizza!! 

Aluna A: Ahhh, e no pão também, adoro! 

Figura 20 ─ Atividade sobre os cinco sentidos 

 
Fonte Apostila Coleção EBEDÊ (p. 81) 
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Figura 21 ─ Atividade sobre os cinco sentidos 

 
Fonte Apostila Coleção EBEDÊ (p. 82) 
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Figura 22 ─ Atividade sobre os cinco sentidos 

 
Fonte Apostila Coleção EBEDÊ (p. 83) 

 
 

Figura 23 ─ Atividade sobre os cinco sentidos 

 
Fonte Apostila Coleção EBEDÊ (p. 84) 
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Observa-se que a postura da professora Rosa não difere da postura das outras 

professoras, pois incentiva a participação contínua dos alunos. 

O interesse dos alunos nas atividades também chama a atenção, pois em sua 

maioria gosta de participar das aulas e de estar na escola. Essa observação se 

confirma quando um aluno próximo relatou que gostaria de morar na escola, pois é 

muito legal e que lá ele tem muitos amigos.  

Existe um clima agradável e favorável ao processo de aprendizagem. Há 

poucos momentos em que a professora fica mais irritada e precisa ser enérgica com 

as crianças, porém estas situações são superadas com muita conversa e reforço dos 

combinados e postura dos alunos.  

Trabalhar com os diferentes níveis de aprendizagens dos alunos não é uma 

tarefa fácil, pois não é possível negar o exercício da individualidade, mas possibilitar 

o diálogo. O incentivo e a participação de todos os alunos durante as aulas 

possibilitam a construção coletiva de conhecimentos, baseados na cooperação e na 

solidariedade mútua. 

Como observa Wallon (1986), a possibilidade da participação de todos reflete 

um pouco de nós, ou o coletivo no sentido da construção conjunta de conhecimentos 

que mostra o que construímos na coletividade, com a troca de conhecimentos.  

Nas práticas educativas das professoras, percebemos a apreensão da 

realidade, ou seja, o conhecimento da realidade do processo educativo e suas 

intervenções para transformá-las em educabilidade, possibilidade essa inerente ao 

ser humano.  

Este processo reflete a formação do professor que se forma também na ação 

educativa, na troca com seus pares e também com os alunos. 

Saber explicitar e fazer uma reflexão sobre sua prática e relacioná-las aos 

cursos de formação continuada ofertados para os mesmos faz parte de um processo 

de autoformação, na relação da práxis.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pensar sobre a formação continuada dos professores envolve um movimento 

de autonomia, que se constrói na prática educativa colaborativa, solidária, em que 

todos participam do processo de decisões coletivas, na construção dos documentos 

legais da instituição como o Projeto Político Pedagógico e o Currículo. A participação 

ativa de professores nas ações da escola promove a construção de uma comunidade 

de aprendizagem. 

A função de professor não se restringe apenas ao “simples papel de executar 

procedimentos de conteúdos e instruções determinadas” (GIROUX, 1997, p.160). 

A presente pesquisa investigou o quanto o processo de formação continuada 

de professores da Escola Estrela impactou na prática docente. 

Como referenciais teóricos foram utilizados autores que escrevem sobre 

formação continuada de professores e currículo. E também a análise do Projeto 

Político Pedagógico da escola Estrela e a formação continuada de professores em 

nível de Pós-Graduação ofertada aos docentes. Além da análise dos documentos 

também foi feita a observação da ação docente em sala de aula.  

Esta análise trouxe algumas reflexões acerca da formação continuada que 

precisa ser repensada, pois o papel do professor não pode ser reduzido ao 

desenvolvimento de habilidades e práticas, mas estar relacionado às inquietações, 

dúvidas que surgem no trabalho diário com o aluno. 

Os professores necessitam “assumir responsabilidade ativa pelo levantamento 

de questões sérias acerca do que ensinam, como devem ensinar e quais são as metas 

mais amplas pelas quais estão lutando” (GIROUX,1997, p. 161). 

Pretendemos com esta pesquisa estabelecer uma comunidade de escritores 

sobre a formação continuada e currículo, pensar a ação do professor na sua prática 

com a observação das aulas, considerando todos os aspectos levantados nesta 

pesquisa. 

O trabalho foi iniciado com a descrição de minha prática e meu caminho 

formativo, momento em que surgiram algumas inquietações acerca do tema da 

pesquisa. O distanciamento do papel de professora para assumir o papel de 

pesquisadora apresentou-se um grande desafio, onde atuei elaborando este trabalho. 

Analisar os documentos oficiais e compará-los à prática provocou uma 

mudança de olhar sobre as questões de currículo, formação continuada e os aspectos 
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sociais, históricos e culturais, que influenciam a ação pedagógica. Houve maior 

reflexão sobre as tendências pedagógicas e suas formas de conduzir a educação nos 

diferentes momentos da história, cada uma com suas características e formas 

diferentes de trilhar este caminho do ensino-aprendizagem.  

O currículo com sua atual concepção polissêmica se constitui das seguintes 

dimensões:  histórica, cultura, social, prática e política, e sendo influenciado por estas 

dimensões, transforma-se em um espaço de tensões da ação pedagógica. 

Durante a observação das práticas das professoras destaca-se a forma 

acolhedora e gentil, além da preocupação com a aprendizagem dos alunos, 

promovendo atividades diferenciadas e contextualizadas ofertando uma 

aprendizagem significativa. 

A escola Estrela oferece cursos de formação continuada, cursos e pós- 

graduação aos professores e promove reuniões pedagógicas, propiciando discussões 

coletivas sobre temas relevantes para a atividade pedagógica. 

A hipótese que consta no início desta dissertação e que permeou o 

desenvolvimento deste trabalho referente à formação continuada, além do impacto no 

processo de aprendizagem dos alunos, parece se confirmar no desenvolvimento da 

pesquisa e também nas descobertas feitas nas observações do funcionamento da 

prática educativa no dia a dia dos alunos. 

A concepção de educação da escola Estrela e a atenção dos professores para 

com as crianças, no sentido de uma formação integral de cidadãos ativos na 

sociedade, ligados aos processos formativos no qual os professores participam, nos 

faz refletir sobre o processo de humanização, como afirma Arroyo (2013, p. 54), “A 

recuperação do sentido de nosso ofício de mestre não passará por desprezar a função 

de ensinar, mas reinterpretá-la na tradição mais regular, no ofício de ensinar a ser 

humano”. 

A formação do professor se constrói no emaranhado das relações sociais com 

as outras pessoas. Este processo de se fazer humano acontece quando há a 

apropriação da cultura, sendo a escola um campo fértil do processo de aprendizagem 

coletiva e instrumento da cultura. 

A relevância da escola Estrela está nesta relação entre pessoas de diferentes 

gerações que se encontram em uma intencionalidade, isto é, com objetivos 



87 
 

 

 

pedagógicos definidos e formas de ensinar, construindo um ambiente prazeroso para 

a aprendizagem. 

Portanto, enfatizamos que a formação continuada dos professores da Escola 

Estrela é conduzida pelo exercício da ação pedagógica, nas relações entre 

professores e também pelos cursos e reuniões dos quais o corpo docente e discente 

participa. 

Este movimento possibilita reflexões sobre a prática docente que diariamente 

está em um processo de reinventar e reprogramar o seu fazer pedagógico para a 

aprendizagem dos alunos e formação integral destes, ou seja, o processo de 

humanização.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

 

 

REFERÊNCIAS 

ABRAMOWICZ, M. A importância dos grupos de formação reflexiva docente no 
interior dos cursos universitários. In: CASTANHO, S; CASTANHO, M. E (Orgs.). 
Temas e textos em metodologia do ensino superior. Campinas: Papirus, 1997. 
 
ABRAMOWICZ, M. Currículo e Avaliação – uma articulação necessária – Textos e 
contextos volume II – Centro Paulo Freire. Recife: Edições Bagaços, 2006. 
 
ALARCÃO, I. Escola reflexiva e a nova racionalidade. Porto alegre: Artmed, 2011. 
 
ALVES-MAZZOTTI, A. J.  . Cadernos de Pesquisa. v. 36, n. 129, p. 637-651, set./dez. 
2006. 
 
AMORIM, I.F. Reflexões críticas sobre os sistemas apostilados de ensino. 192 f. 
Dissertação (Mestrado). Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e 
Letras. Araraquara, 2008 
 
APPLE, M. W. Educação e poder. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989. 
 
APPLE, M. W.  Ideologia e Currículo. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 
 
ARROYO, M.G. Ofício de Mestre: Imagens e autoimagens. Petrópolis, RJ: 
Vozes,2013. 
 
BITTENCOURT, C; FERNANDES, M. Ensino de História fundamentos e métodos.  
São Paulo: Cortez, 2004. 
 
______. Materiais didáticos: concepções, produções, usos. São Paulo: Mimeo, 
2006. 
 
BUSSMANN, A. C. O projeto político-pedagógico e a gestão escolar. In: PASSOS, I. 
A.V.(org.). Projeto político-pedagógico da escola: uma construção possível. 
Campinas: Papirus, 2013. 
 
CASSELL, C.; SYMON, G. Qualitative research in a week contexts. In: CASSEL, C.; 
SYMON, G. (orgs.). Qualitative Methods in Organizational Research. London, 
Sage, 1994. 
 
CHIZZOTTI, A. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 6. ed. São Paulo: Cortez, 
2003. 
 
CRESWELL, J. W. et al. Qualitative Research Design Selection and 
Implementation the Counseling Psychologist, [S.I.], v. 35, n° 2, p. 236-264, 2007. 
 
ESTANISLAU, G. M., BRESSAN, R. F. Saúde Mental na Escola: o que os 
educadores devem saber. Porto Alegre: Artmed, 2014. 
 



89 
 

 

 

FELDMANN, M. G. Formação de professores e Cotidiano Escolar. In: Formação de 
Professores e Escola na Contemporaneidade. São Paulo: Editora Senac, 2009. 
 
FELDMANN, M. G.. Formação de Professores Currículo, Contexto e Culturas. 1. 
ed. Curitiba: Appris Editora, 2018. 118p.  
 
FONTES, P. R. R. Comunidade operária, migração nordestina e lutas sociais: São 
Miguel Paulista (1945-1966). Tese (Doutorado) – Universidade Estadual de 
Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, 2002. 
 
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática docente. 29ª 
ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 
 
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 57ª 
ed.  Rio de Janeiro. São Paulo: Paz e Terra, 2018. 
 
FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. 17ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.   
 
GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4° ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
 
GIROUX, Henry A. Os professores como intelectuais: rumo a uma pedagogia 
crítica da aprendizagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. 
 
HALL, S. A identidade Cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2011. 
 
LAVILLE, C.; DIONNE, J. A construção do saber: manual de metodologia da 
pesquisa em ciências humanas. Porto Alegre: Artmed, 1999. 
 
LIBANEO, J.C.; OLIVEIRA, J.F.; TOSCHI, M.S. Educação escolar: políticas, 
estrutura e organização. 10ª ed. São Paulo: Cortes, 2012. 
 
LIBANEO, J.C. Didática. São Paulo: Cortez,1990. 
 
LIBÂNEO, J. C. Didática. São Paulo: Cortez, 2006. 
 
LIBÂNEO, J. C. Pedagogia e Pedagogos, para quê? 3ª ed. São Paulo: Cortez, 2000. 
 
LOIOLA, Rita. Formação continuada. Revista Nova Escola. n. 222, p.89, maio. São 
Paulo: Abril, 2009. 
 
MALHOTRA, N. Pesquisa de Marketing: uma orientação aplicada. 3ª ed. Porto 
Alegre. Bookman, 2001. 
 
MOREIRA, A.F.B; Silva J.T. Currículo Cultura e Sociedade. 2ª ed. São Paulo: 
Cortez, 1995. 
 
MORIN , E. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez, 
2011. 
 
MORIN, E. A cabeça bem-feita. Rio de janeiro: Bertrand Brasil, 2003. 



90 
 

 

 

 
NADAL, B.G. Formação de professores e Cotidiano Escolar. In: FELDMANN, M.G. 
(Org.). Formação de Professores e Escola na Contemporaneidade. São Paulo: 
Senac. 
 
NÓVOA, A. O passado e o presente dos professores. In: NÓVOA, Antonio (Org.). 
Profissão professor. Porto, Portugal: Porto Editora, 1998. 
 
NÓVOA, A. Vidas de Professores. Portugal: Porto, 1995. 
PASSOS, I. A. V. Perspectivas para a reflexão em torno do projeto político-
pedagógico. In: PASSOS, I. A. V.; RESENDE, L. M. G. (Org.). Escola: espaço do 
projeto político pedagógico. Campinas: Papirus, 1998. 
 
PERRENOUD, P. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre: Artes 
Médica, 1999. 
 
PERRENOUD, P. Dez Competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
 
ROMANOWSKI, J. P. Formação e Profissionalização docente. Curitiba: Ibpex, 
2007.  
 
SACRISTAN, J. G.  Compreender e transformar o ensino. SACRISTAN, J.G; A. I. 
Perez Gómez. Tradução de Ernani F. da Fonseca Rosa. 4ª ed. Artmed, 1988. 400p.  
 
SACRISTAN, J. G. O currículo: uma reflexão sobre a prática / José Gimeno 
Sacristan. Tradução de Ernani F. da Fonseca Rosa. Revisão técnica de Maria da 
Graça Souza Horn. 3ª ed. Porto Alegre: Penso, 2017. 
 
SAVIANI, D. História das ideais pedagógicas no Brasil. 4ª ed. Campinas: Autores 
Associados, 2013.  
 
SANTOME, J.T. Globalização e interdisciplinaridade: o currículo integrado. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1998. 
 
SILVA, T. T. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. 3ª 
ed.  Belo Horizonte: Autêntica, 2010. 
 
STAKE, E.R. The art of case study research. Thousand Oaks. London: Sage,1994. 
 
TARDIF, M..O trabalho docente - Elementos para uma teoria da docência como 
profissão de interações humanas. Petrópolis: Vozes, 2005. 
 
TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. 17 ed. Petrópolis,RJ: 
Vozes, 2014. 
 
______. Projeto político-pedagógico da escola: uma construção coletiva. In: VEIGA, 
Ilma Passos Alencastro (Org.). Projeto político-pedagógico da escola: uma 
construção possível. Campinas: Papirus, 2013. 
 



91 
 

 

 

TEDESCO, J.C. O compromisso docente com a justiça social e o conhecimento. 
SILVA JUNIOR, Celestino Alves da et.al. (Orgs.). In. Por uma revolução no campo 
da formação de professores. São Paulo: Unesp, 2015. 
 
WALLON, H. Os meios, grupos e a psicogênese da criança. In:  WEREBE, M.J.; 
NADEL- BRULFERT, J. Henri Wallon. São Paulo: Ática,1986. 
 


