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satisfação para além dos sacrifícios que elas trazem consigo 

que “acasos” são todas  as portas que a vida nos abre e que 

precisamos estar preparados para entrar por elas  
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que viver é tão maravilhoso por nos possibilitar a 

modificação de realidades mesmo quando elas parecem ser 

sonhos inatingíveis 

e que tudo isso só é possível quando acreditamos na 

existência de um Ser Superior e Transcendente que nos 

permite a maravilha da Vida.  
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“[...] O processo ensino-aprendizagem é complexo! Os 

professores sabem muito bem disso! Um saber que é 

ensinado não é necessariamente aprendido. Mais do que 

isso, os professores jamais esperam que todos os seus 

alunos lhes devolvam uma cópia idêntica do saber que 

lhes ensinaram. Esse saber é transformado, embrutecido, 

deformado [...] e, finalmente recriado pelos seus 

aprendizes! Certamente é essa criação que nos interessa!” 

 

(JONNAER; BORGHT, 2002, p.250) 

 

 



   

RESUMO   

Este trabalho tem como objeto de estudo as relações estabelecidas entre uma proposta 

formativa de professores em exercício, saberes docentes e práticas pedagógicas de 

acadêmicos do Programa Especial de Formação Profissional para a Educação Básica – 

PROFORMAÇÃO.  Este é um Programa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

– UERN, onde, dentre outros cursos, escolhemos o de Pedagogia como objeto de nossa 

análise. O objetivo é investigar como os professores, então alunos do Proformação/Pedagogia 

avaliam os saberes privilegiados por esta formação universitária em serviço bem como a 

relação entre esses e as práticas pedagógicas vividas em sala de aula enquanto professores, 

visando definir de que forma os saberes construídos e reconstruídos durante o curso 

contribuem para a melhoria de práticas pedagógicas dos mesmos. Entrevistamos catorze 

professores, então alunos do último período do Proformação/Pedagogia, priorizando a análise 

do ponto de vista desses atores sociais quanto à formação universitária de docentes em 

serviço. Os princípios norteadores da investigação definem uma abordagem qualitativa, na 

modalidade estudo de caso, de caráter exploratório, aqui apresentada através de uma parte 

introdutória e de quatro capítulos. O encaminhamento teórico-metodológico está organizado 

a partir dos estudos de Ardoino (1998); Bardin (2009); Laville e Dione (1999); Bogdan e 

Biklen (1994); Hernández Sampieri, Hernández Collado e Baptista Lúcio (2006); dentre 

outros. Justificamos a escolha pela temática, abordando a formação docente e sua interface 

com a melhoria das aprendizagens dos alunos, uma vez que entendemos existir uma estreita 

relação entre esses elementos. Abordamos sobre os paradigmas formativos docentes numa 

perspectiva multirreferencial, a partir de autores que desenvolvem pesquisas ligadas aos 

saberes e aos processos formativos docentes, entre eles, Gómez (1998), Sacristán e Gómez 

(1998), Tardif (2002), Altet (2001), Paquay e Wagner (2001), Garcia (1999), Baldi (2008), 

La Torre e Barrios (2002). Apresentamos a estrutura do projeto pedagógico do 

Proformação/Pedagogia bem como especificamos os paradigmas formativos que o 

caracterizam.  Analisamos que um dos paradigmas mais evidentes nessa proposta é o da 

perspectiva da prática, com forte presença do enfoque reflexivo sobre a prática, o qual 

considera que a formação docente será baseada na aprendizagem da/para a prática, e a partir 

dela. Apresentamos a análise dos dados obtidos a partir da categorização temática extraída 

dos discursos dos sujeitos investigados e, por último, tecemos as nossas considerações sobre 

a avaliação dos professores investigados quanto às contribuições do curso em pauta para a 

melhoria de práticas pedagógicas por eles desenvolvidas no interior de suas salas de aula. 



   

Consideramos, portanto, que os professores avaliam o curso, satisfatoriamente, como 

norteador na (re) construção de saberes diversos, os quais, por sua vez, possibilitam o 

desenvolvimento de habilidades como a de analisar situações de sala de aula à luz de teorias 

pedagógicas e desenvolver práticas investigativas no seu cotidiano. Os resultados do estudo 

apontam, ainda que: a temática escolhida, apesar de discutida de forma exploratória e inicial 

necessita de muitas contribuições; a relação teoria-prática sempre proposta nos cursos de 

formação requer estudos mais sistemáticos e aprofundados de outros elementos que 

permeiam e caracterizam o ensino, e, principalmente, que é preciso investir em propostas 

investigativas dessa e sobre essa prática.  

 

 

Palavras-chave: Proformação. Saberes docentes. Práticas Pedagógicas. Processos formativos. 

Paradigmas formativos. 

  



   

ABSTRACT 

 

 

This dissertation aims at analyzing some relations established between teachers‟ formative 

proposal for docent knowledge and pedagogical practices in the Special Program of 

Professional Formation to Basic Education (Proformação in Portuguese) – with the objective 

of investigating how teachers evaluate knowledge acquired during their course formation to 

identify its improvement in their pedagogical practice. This is a Pedagogical Program of the 

State University of Rio Grande do Norte chosen to be analyzed. The objective is to investigate 

how teachers, Proformação/Pedagogy course students evaluate privileged knowledge in that 

university formation and how the relation between this knowledge and their pedagogical 

practice are experienced in classroom as teachers, defining in which way knowledge 

constructed and reconstructed during the course contributes for an improvement of their 

pedagogical practices. We have interviewed fourteen Proformação/Pedagogy last-term 

teachers, emphasizing the analysis of their point of view as social actors related to docent 

university formation in service.  The principles for this investigation comprehend a qualitative 

approach, in a case study modality, with an exploratory tendency, presented in the 

introductory section and along four chapters. The research is theoretically guided by Andoino 

(1998), Bardin (2009); Laville e Dione (1999); Bogdan and Biklen (1994), Hernandez 

Sampieri, Hernandez Collado and Baptista Lúcio (2006), among others.  We justify this 

thematic choice, considering docent formation and its interface with an improvement for 

students‟ leaning, taking into account the strict relations between those elements.  We have 

discussed on docent formative paradigms, based on a multireferential perspective, whose 

main authors that developed research in this area are: Gómez (1998), Sacristán e Gómez 

(1998), Tardif (2002), Altet (2001) Paquay e Wagner (2001), Garcia (1999), Baldi (2008), La 

Torre e Barrios (2002).  We interviewed fourteen teachers, all of them in the last term of the 

Program. In the second chapter, we justify the choice of the subject, approaching docent 

formation and its relation with basic teaching. We understand that there is a strong relation 

between those aspects. In the third chapter, we discuss on some docent formative paradigms, 

among them, Gomes (1998), Sacristán and Gomez (1998), Tardig (2002), Altet (2001) 

Paquay and Wagner (2001), Garcia (1999), Baldi (2008), La Torre and Barrios (2002). We 

introduce the Pedagogical Program structure and specify which formative paradigms 

characterize it and identifying that one of the most prominent paradigm is a practical 

perspective with emphasis on reflexivity about the practice based on the premise that docent 



   

formation is be based on from learning to practice theory.   We present an data analysis 

obtained from thematic categorization extracted subjects‟ discourses and, at the end, we 

discuss on evaluation of the teachers involved in the research related to the course 

contributions to provide an improvement for pedagogical practices developed by them inside 

their classrooms.  We consider, thus, that teachers evaluate the Program as a guideline for 

(re)construction of diversified knowledge, which, in turn, provides the development of 

abilities to analyze classroom situations based on pedagogical theories and to develop 

investigative practice based on everyday experience. The results point out that some 

implications are relevant, among them: the thematic-choice, discussed previously, needs other 

kinds of investigations. The relation between theory and practice proposed in formation 

programs requires more systematic studies considering others aspects that characterize 

teaching process, and mainly, to provide investigative proposals of and about such practices.    

 

Keywords: Proformação, docent knowledge, pedagogical practices, formative processes, 

formative paradigms.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho tem como objeto de estudo as relações estabelecidas entre uma 

proposta formativa para professores em exercício (o Programa Especial de Formação 

Profissional para a Educação Básica (PROFORMAÇÃO)/Pedagogia) da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e as práticas pedagógicas de professores dos anos 

iniciais do ensino fundamental, alunos desse Programa. 

Realizamos uma pesquisa sobre estudos dos processos formativos docentes, a 

fim de melhor compreendermos quais as contribuições deste Programa para a formação de 

professores em exercício. Pretendemos conhecer como os alunos-professores avaliam os 

saberes privilegiados pela formação universitária em serviço, bem como a relação desses 

saberes com as práticas pedagógicas.  

Consideramos, como ponto de partida que, no contexto atual, as políticas 

públicas têm dado maior atenção à avaliação de rendimentos escolares como forma de se 

pensar numa educação básica de qualidade, na qual a formação docente ganha espaço 

considerável, contemplando os saberes e as práticas dos professores como elementos 

norteadores do sucesso ou do fracasso escolar de crianças e jovens.   

Para discutirmos sobre os saberes docentes, faz-se necessário abordar algumas 

das questões próprias do processo formativo docente, atentando para o papel das Instituições 

de Ensino Superior (IES) como umas das principais agências responsáveis pela formação 

inicial docente, bem como pela produção e legitimação dos saberes relativos à formação 

profissional dos professores. 

O interesse por tal investigação encontra sustentação em nossa trajetória 

pessoal, aqui apresentada com o objetivo de evidenciar que a nossa formação inicial para/na 

docência se deu em contextos propícios à reflexão, a qual nos instiga a desenvolver uma 

abordagem sobre o propósito da formação docente e nos permite uma imersão inicial no 

campo de pesquisa. Para Hernández Sampieri, Hernández Collado e Baptista Lucio (2006, p. 

378), essa imersão na implicação pessoal é extremamente importante na definição dos rumos 

da investigação, na qual a familiaridade com o objeto e com as pessoas a serem observadas é 

elemento essencial para o bom desenvolvimento do trabalho, bem como para coletar os dados 

definitivos para análise. O curso de Pedagogia da UERN é o nosso ambiente natural em que 

realizamos o nosso processo inicial de formação e atuamos no Proformação, como formadora 

de professores. Nessa dinâmica profissional, os alunos se encontram em situações 
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semelhantes às que vivenciamos no início de nossa carreira docente, e parte dos sujeitos que 

permeiam esse ambiente são membros integrantes da pesquisa que ora propomos.  

Dessa forma, convém evidenciar que o nosso ingresso no magistério aconteceu 

numa época em que, apesar de já se falar sobre o movimento de profissionalização da 

docência, em níveis nacional e internacional, pouco vinha sendo feito no Brasil no que diz 

respeito à valorização do professor, em especial no processo de formação deste. Deu-se no 

início da década de 90 do século XX, quando tínhamos como fundamento de formação básica 

o magistério da Escola Normal. 

Profissionalmente, os primeiros contatos com a realidade da sala de aula foram 

muito difíceis, oportunidade em que nos deparamos com uma sala de aula composta por mais 

de trinta alunos, os quais precisavam dos “nossos saberes” para lhes proporcionar 

aprendizagens. Percebemos, ao longo daquele ano inicial, e de vários outros que se seguiram, 

a dificuldade que tínhamos em estabelecer relações entre os conhecimentos que a nossa 

formação em nível de Magistério Normal havia nos proporcionado e a prática efetiva da sala 

de aula. Certamente, o curso Normal nos favoreceu a aquisição de elementos iniciais 

necessários ao entendimento do processo docente. Porém, tínhamos enormes dificuldades em 

“transformar” os conhecimentos teórico-metodológicos ali aprendidos em situações reais de 

aprendizagem para os nossos alunos.  

Nesse período, as concepções interacionistas sobre o desenvolvimento e a 

aprendizagem infantis ainda estavam distantes da nossa realidade. Faltavam-nos referenciais 

diversos para entender e desenvolver um trabalho fundamentado em  teorias sobre diferentes 

formas de ensinar, as quais proporcionassem aos nossos alunos, formas diferentes e eficazes 

de aprender. Acreditamos que nós mesmos não havíamos nos apropriado da relação 

necessária entre o “nosso ensinar” e o “aprender” daquelas crianças. Foram anos de 

experiências constituídas de erros e acertos. De dúvidas e muitas angústias. E uma vontade 

enorme de querer fazer com que os alunos realmente aprendessem de forma significativa.   

Tais situações vivenciadas assemelham-se às discussões de Lüdke (1997), 

quando afirma que “o professor [...] vai construindo seu repertório de acertos e erros, de 

coisas que funcionam para ele”, num processo de auto-socialização marcado por certo 

conservantismo, onde 

Os professores dizem que seu principal professor foi a experiência; eles 
aprendem a ensinar através de ensaios e erros na sala de aula. Eles retratam o 

processo como aquisição de práticas pessoalmente testadas, não como o 

refinamento e aplicação de princípios de instrução válidos em geral. Eles 
insistem que a influência de outros é selecionada através de concepções 
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pessoais e submetida a testes práticos. (DAN LORTIE, 1975 apud LÜDKE, 

1997, p.121) 

 

Longe do conhecimento e do entendimento das discussões quanto às doutrinas 

ou concepções ideológicas que permeiam o ensino, aprendemos a “fazer” as aulas 

acontecerem (gestão da classe e gestão dos conteúdos) a partir da observação de aulas de 

colegas mais experientes, de tentativas e erros. “Aprendemos” muitas questões conceituais de 

cada área específica (conhecimento das disciplinas e conhecimento pedagógico delas), quase 

que exclusivamente por meio dos conteúdos dos livros didáticos adotados pela escola, bem 

como através de conversas informais com as colegas, durante reuniões bimestrais de 

planejamento.  

Nesse contexto, “aprendemos” a resolver situações diversas geralmente a partir 

de situações concretas, às vezes duramente vividas, e outra vezes, subsidiada por algumas 

leituras sobre planejamento, didática, avaliação, gestão de aula, processo ensino-

aprendizagem, indisciplina escolar, e outros assuntos que nos interessavam. Eram os saberes 

experienciais, certamente os mais evidentes, os quais, de acordo com Tardif (2002, p. 39), 

brotam da experiência e são por ela validados, incorporando-se à individualidade e a 

coletividade em forma de habitus e de habilidades, de saber-fazer e de saber-ser. Para este 

autor 

[...] é no início da carreira que a estruturação do saber experiencial é mais 

forte e importante, estando ligada à experiência de trabalho. A experiência 

inicial vai dando progressivamente aos professores certezas em relação ao 
contexto de trabalho, ou seja, a escola e a sala de aula. Ela vem também 

confirmar a sua capacidade de ensinar. Os saberes não poderiam 

desempenhar seu papel predominante sem um elemento integrador, o 
conhecimento do eu profissional nesse ofício de relações humanas, 

conhecimento esse que vai dar ao professor experiente uma coloração 

idiossincrática. A tomada de consciência dos diferentes elementos que 
fundamentam a profissão e a integração na situação de trabalho, leva à 

construção gradual de uma identidade profissional (TARDIF, 2002, p. 86) 

Certamente, hoje avaliamos que cometemos muitos erros quanto às questões 

conceituais e metodológicas que não dominávamos. Faltavam-nos conhecimentos específicos 

em muitos assuntos a serem trabalhados nas matérias escolares, o que nos direcionava sempre 

para o desenvolvimento de práticas espontaneístas. Principalmente levando-se em 

consideração a responsabilidade do “professor polivalente”, que precisa dominar todos os 

componentes curriculares, quer na sua horizontalidade, que na sua verticalização, que 

constituem as propostas formativas dos anos iniciais do ensino fundamental. Como 

“transmiti-los”, então, aos alunos, de forma a fazer com que eles aprendessem? Essa era, 
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dentre muitas outras, uma das principais perguntas que fazíamos e que nem sempre 

conseguíamos compartilhar com as colegas de trabalho. Quem sabe, pela vergonha por não 

“saber”, por não deter saberes que, certamente, deveríamos possuir. 

Ao final de cada ano letivo, muito nos angustiava o fato de sentir que ficavam 

lacunas, principalmente as conceituais, na aprendizagem dos alunos. Tal angústia era fruto do 

entendimento que tínhamos, assim como as demais colegas com as quais dividíamos esta 

inquietude, de que a escola exercia uma importante função social para aquelas crianças, 

embora nós nem sempre conseguíssemos lhes propiciar todos os conhecimentos de que elas 

necessitavam para aquele estágio em que se encontravam.  

Nas leituras que hoje fazemos, acreditamos haver vivenciado naquele contexto 

o que Tardif (2002, p. 84) denomina de fase de exploração, constatada nos três primeiros anos 

de sua história de vida, nos quais o professor vivencia um “choque com a realidade” que lhe 

remete ao confronto inicial com a dura e complexa realidade do exercício da profissão, à 

desilusão e ao desencanto, à transição da vida de estudante para a vida mais exigente do 

trabalho”. De acordo com Tardif (2002), ao se tornarem professores, as pessoas descobrem os 

limites de seus saberes pedagógicos, e ainda, segundo Baillauquês (2001, p. 43), vivem “a 

decepção, para não dizer o desânimo, diante de comportamentos imprevistos dos alunos, 

incertezas quanto ao desenvolvimento não-previsto de situações, ambivalência dos afetos, e 

fragilidade inesperada de si próprios como professores.”, ressaltando-se “[...] as angústias 

provocadas pela consciência da responsabilidade na busca da autonomia.”   

Lemos, França e Machado (2002, p. 146) também contribuem com a discussão 

sobre o trabalho docente e o contexto escolar quando afirmam que “a profissão docente 

adensa as questões do próprio educador, sobre o sentido do que faz e o modo como os outros 

entendem e reconhecem a sua ação”. Tais preocupações, segundo as autoras, conduzem 

muitos profissionais à apatia e à desmotivação para o trabalho que desenvolvem. Certamente, 

não nos deixamos abater e trilhamos um rumo na busca de elementos para uma melhor 

docência. 

O ingresso como aluna do curso de Pedagogia da UERN, em 1991, nos 

permitiu acreditar que a nossa prática pedagógica seria modificada a partir dos conhecimentos 

“da universidade”. O que, até certo ponto, foi verdadeiro. Porém, os conhecimentos teóricos 

ali estudados ainda pareciam muito distantes da realidade prática com a qual nos deparávamos 

todos os dias. Como docentes, vivenciávamos, em nossa sala de aula, um universo de 

situações complexas que o ensino teórico da sala de aula da universidade nem sempre nos 

possibilitava entendê-las e resolvê-las num sentido prático e objetivo.  
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Esse distanciamento ficava evidente para nós ao percebermos a ausência de 

relações mais diretas entre aquilo que se ensinava através dos conteúdos da Proposta 

Curricular do Curso de Pedagogia e situações que vivenciávamos na prática cotidiana. 

Naquele contexto, acreditávamos estar em vantagem em relação a outros colegas do curso que 

ainda não viviam a realidade da docência, e, por isso, tínhamos mais clareza sobre algumas 

lacunas que a formação universitária nem sempre conseguia suprir. Esperávamos, por 

exemplo, “aprender” conceitos próprios, conhecimentos específicos de cada uma das áreas de 

conhecimento, em especial da alfabetização e da matemática, uma vez que essas eram as 

nossas principais necessidades no contexto da sala de aula em que atuávamos como 

professoras. Como alfabetizar? Quais as contribuições do curso de Pedagogia para que 

pudéssemos melhor entender as várias formas como o aluno aprende a ler e a escrever? Eram 

essas, dentre várias outras, as perspectivas que tínhamos quanto aos conhecimentos a serem 

adquiridos ao longo do curso, que pudessem apresentar perspectivas objetivas sobre o fazer 

diário em sala de aula como docente. 

Embora sequer conhecêssemos a existência do movimento em prol da 

profissionalização do magistério, naquela época, permeadas pelo descontentamento com 

aquelas condições de “ser professora”, sentíamos um enorme desejo de investigar o nosso 

próprio campo de atuação, em busca de uma identidade profissional. O nosso objetivo era 

compreender melhor as várias problemáticas inerentes ao exercício da docência. 

Hoje compreendemos, a partir de estudos de Perrenoud (2002, p. 50), que 

sem criticar [...] as formações profissionais mais superficiais – ao contrário, 

exortando para que aumente o espaço dos saberes e das competências para 

ensinar -, seria absurdo esperar que uma formação inicial, por mais completa 
que fosse, pudesse antecipar todas as situações que um professor encontraria 

em algum momento do exercício de sua profissão e oferecer-lhes todos os 

conhecimentos e as competências que, algum dia, poderiam ser úteis a ele. 
Em diversos estágios, todos os professores são autodidatas, condenados, em 

parte, a aprender seu ofício na prática cotidiana. 

 

Dessa forma, o “ser professora” ia assumindo, ao longo dos anos, posturas e 

práticas que melhor permitiam o entendimento sobre as relações com a docência. A realidade 

de salas de aula superlotadas, a falta de materiais didáticos básicos para a ministração de boas 

aulas, alunos com altos índices de defasagem idade-série, geralmente com déficits de 

aprendizagem – no nosso entendimento, quase insuperáveis –, dentre várias outras situações 

vivenciadas no contexto escolar, ainda nos angustiavam, porém já não mais nos 

amedrontavam tanto.  
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Hoje identificamos fundamentos dos pressupostos de tais relações em estudos 

de Charlot (2000, p. 81), o qual afirma que “o conceito de relação com o saber implica o de 

desejo: não há relação com o saber senão a de um sujeito; e só há sujeito ´desejante` [...] cujo 

objeto de desejo está sempre, já, presente: é o outro, o mundo, eu próprio.”. Para o autor, “ 

[...] a relação é que se particulariza, não é o objeto da relação que se torna particular: o desejo 

do mundo, do outro e de si mesmo é que se torna desejo de aprender e saber; e não, o ´desejo` 

que encontra um objeto novo, ´o saber` ” (grifos do autor).; [...] o sujeito é relação com o 

saber” (CHARLOT, 2000, p.82). 

E o desejo de entender as multifacetas da formação, como possibilidades de 

práticas melhores, particulariza, desde então, o nosso próprio processo formativo. 

Dessa forma, a implicação pessoal no objeto de investigação apresenta-se 

como um dos elementos necessários para o nosso pensar sobre as relações existentes entre as 

propostas formativas e as práticas pedagógicas dos professores. Nossa vivência em todo esse 

processo nos faz despertar para um dos problemas que têm incentivado autores como Tardif 

(2002) a repensar a formação para o magistério: os saberes dos professores e as realidades 

específicas de seu trabalho cotidiano.  

Entendemos que a formação inicial de professores deve ser analisada no que se 

refere ao desenvolvimento de sua proposta curricular, constituindo uma estratégia para 

facilitar a melhoria do ensino (Garcia, 1999, p. 27), considerando a necessidade de integrar a 

formação de professores em processos de mudanças, inovação e desenvolvimento curricular, 

bem como concebendo as práticas pedagógicas como dotadas de uma existência real que uma 

teorização (definida através dos saberes privilegiados por esse programa formativo) deve 

explicar e esclarecer.  

Concordamos com Tardif (2002), com base na análise da Sociologia das 

Profissões, que os profissionais devem se apoiar em conhecimentos especializados e 

formalizados, a serem adquiridos através de uma longa formação de alto nível e de natureza 

universitária. Norteado por pensamento semelhante, o movimento da profissionalização do 

ensino e da formação para o ensino trabalha, segundo esse autor, na tentativa de reformular e 

renovar os fundamentos epistemológicos do ofício de professor e de educador, visando definir 

e fixar padrões de competência para a formação de professores e a prática do magistério, 

considerando-se que o caminho necessário a tal processo se percorre via Instituições de 

Ensino Superior.  

Porém, quando se trata da formalização dos saberes que são próprios e 

necessários ao ser professor, há incertezas, por parte das próprias agências formadoras, quanto 
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a ´o  quê ensinar`, objeto de  constantes revisões . Concordamos com Candau (1997), quando 

afirma que o ponto crítico dos cursos de licenciatura tem sido, e continua sendo na primeira 

década do século XXI, a questão da articulação entre a formação no conteúdo específico e no 

pedagógico, na maioria das vezes, limitada a algumas disciplinas consideradas “integradoras” 

como a Prática de ensino, as Didáticas especiais e/ou Instrumentalização para o ensino.  

Assim entendido, abordamos o curso de Pedagogia, uma vez que o tomamos 

como objeto desse estudo através de um Programa Especial de Formação para professores em 

exercício. Entendemos que este programa formativo tem inúmeras contribuições a dar para a 

melhoria de práticas cotidianas desses professores pela modalidade dos dispositivos 

formativos inseridos no processo institucional. Porém, dadas as características de sua estrutura 

organizacional (com aulas especificamente nos sábados e feriados, com uma carga horária 

diferenciada do chamado curso regular, dentre outros elementos) e por atender politicamente 

uma clientela diferencial do Magistério, o Proformação, assim como demais cursos com tais 

características, recebe criticas quanto à sua qualidade. Dentre elas, a de ser considerado como 

um curso aligeirado e com poucas contribuições a dar para a melhoria da prática dos 

professores que dele participam. Daí o interesse em investigarmos sobre o tema, partindo dos 

registros de atores ali envolvidos durante o processo formativo.  

Associamos, portanto, relações estabelecidas, no percurso de formação, entre a 

proposta formativa de professores em exercício e melhorias de práticas em sala de aula. 

Convém evidenciar que é consenso entre estudiosos que “os desafios na área de 

formação dos professores são muitos, uma vez que os processos formativos não se dão no 

abstrato, porque estão destinados a profissionais que, como os demais trabalhadores, têm tido 

suas condições concretas de existência acentuadamente deterioradas” (UNESCO, 2004, p. 

36). É nessa realidade social complexa que a formação se desenvolve considerando-se todos 

os possíveis espaços, e é na sua complexidade e nas suas contradições que atuam os 

professores nas escolas.  

Frente a tais desafios, concordamos com Durham (2008) que o mais grave é o 

efeito cumulativo deste processo, pois a formação inadequada ou insuficiente dos professores 

que atuam nos anos iniciais é vista como um dos principais fatores responsáveis pelo baixo 

desempenho dos alunos nos anos iniciais, o que leva ao fracasso escolar nos anos 

subsequentes. Em entrevista dada, esta autora opina sobre como as universidades têm relação 

direta com a má qualidade do ensino oferecido nas escolas do país, afirmando 

categoricamente que "os cursos de pedagogia são incapazes de formar bons professores [...] os 
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alunos saem de lá sem saber ensinar" visto que estes cursos “desprezam a prática da sala de 

aula e supervalorizam teorias supostamente mais nobres”.  

O olhar da antropóloga sobre a deficiência dos cursos de Pedagogia no que se 

refere a essa crítica sobre a formação docente e suas relações com as práticas desses 

professores nas escolas não é um pensamento isolado.   

Cagliari (1998, p. 34), numa outra perspectiva, também dá a sua contribuição, 

de forma menos polemizada, ao abordar sobre aspectos essenciais da formação a serem 

considerados na preparação, nesse caso, do professor alfabetizador: 

A competência técnica do professor alfabetizador se apóia em sólidos e 

profundos conhecimentos de lingüística e dos sistemas de escrita (de 

matemática e de ciências, inclusive). Esses conhecimentos, aliados aos de 
pedagogia e de psicologia, fazem dele um profissional que sabe exatamente 

o que faz e porque faz de um jeito e não de outro. Se formássemos de 

maneira correta nossos professores alfabetizadores, teríamos, nesse país, em 

pouco tempo, uma outra realidade em termos de analfabetismo. Hoje, não só 
existem milhares de pessoas analfabetas, como também, pessoas que foram, 

de fato, mal alfabetizadas. Nenhum método educacional garante bons 

resultados sempre e em qualquer lugar; isso só se obtém com a competência 
do professor.  

 

Para este autor, o Brasil precisa de uma modificação profunda na educação e, 

em especial, na alfabetização. Ele defende ainda a ideia de que isso requer professores com 

melhor formação técnica. As escolas de formação técnica (nesse caso, as universidades) 

dedicam muito tempo às matérias pedagógicas, metodológicas e psicológicas e não ensinam o 

que devem a respeito da linguagem. Sequer têm curso de linguística (ou de aritmética). Como 

o professor poderá lidar corretamente com o fenômeno linguístico, se ele nunca estudou 

linguística?  

Cagliari (1998) defende que os processos formativos precisam saber dosar 

todos esses conhecimentos para que possam garantir os resultados corretos. Nada substitui a 

competência do professor e, enquanto continuarem a formar mal nossos professores, a 

alfabetização e o processo escolar como um todo continuarão seriamente comprometidos. 

Certamente, é “isso” que se espera de todo professor: que ele “saiba”, que 

conheça os conteúdos, em suas mais diversas formas, que os utilize de forma clara e lógica 

para favorecer a aprendizagem de seus alunos. Tratando a respeito dessa temática, Tardif, 

(2002, p. 31) afirma que “parece banal, mas um professor é, antes de tudo, alguém que sabe 

alguma coisa e cuja função consiste em transmitir esses saberes a outros” e ainda, que, “ao 

longo de suas carreiras, os professores devem apropriar-se de saberes [...] curriculares, os 

quais correspondem aos discursos, aos objetivos, conteúdos e métodos a partir dos quais a 
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instituição escolar categoriza e apresenta os saberes sociais por ela definidos [...]” (TARDIF, 

2002, p. 38).  

Convém evidenciar que boa parte dos egressos desse programa de formação 

em serviço são professores que já atuam há pelo menos cinco anos nas escolas de ensino 

básico, fase considerada por Tardif (2002, p. 85) como de estabilização e de consolidação da 

carreira, caracterizada por uma confiança maior do professor em si mesmo e pelo domínio dos 

diversos aspectos do trabalho, principalmente os pedagógicos. 

 A investigação realizada prioriza a análise do ponto de vista desses atores 

sociais com o seu principal objeto de estudo: a formação universitária de docentes em serviço.  

Tomamos a avaliação dos professores como ponto de análise para essa 

investigação por entendermos que, por sua subjetividade, ela deixa transparecer uma rede de 

significação que os investigados conseguem estabelecer entre os saberes (re)construídos 

durante o processo formativo – de que participam como alunos – e suas práticas docentes 

cotidianas. E é justamente essa visão que lhes permite extrair elementos para a compreensão 

sobre as contribuições do Proformação para a melhoria dessas práticas. 

Dessa forma, entendemos, assim como Pérez Gómez (1998a, p. 103) que  

no âmbito social, as representações subjetivas que os sujeitos têm sobre os 

fatos da realidade são tão importantes quanto os próprios fatos; ou melhor, 

os fatos sociais são redes complexas de elementos subjetivos e objetivos. 
Tão importantes são as características observáveis de um acontecimento 

como a interpretação subjetiva que os que participam no mesmo fazem. 

Considerando-se que não existe uma única realidade no âmbito social, mas 
múltiplas realidades que se complementam mutuamente, oferecem-se 

perspectivas diferentes, matizadas de forma singular por cada sujeito ou 

grupo. Os indivíduos são agentes ativos que constroem de forma 

condicionada o sentido da realidade em que vivem.  
 

Esse pensamento nos permite enveredar num enfoque interpretativista onde, 

segundo este autor, “[...] todo processo de investigação é, em si mesmo, um fenômeno social 

e, como tal, caracterizado pela interação” (PÉREZ GÓMEZ, 1998a, p. 104). Dessa forma, 

inevitavelmente, a realidade investigada é condicionada, em certa medida pela situação de 

investigação, pois reage ante o que investiga. Dentro dessa postura interpretativista, fica 

impossível para o cientista exercer a mesma neutralidade que se percebe nas ciências naturais. 

Isso ocorre na medida em que a metodologia adotada nos permite o envolvimento, de alguma 

forma, com os sujeitos pesquisados na busca pela compreensão do seu ponto de vista sobre o 

fenômeno a ser estudado.  

Evidenciamos, portanto, a nossa intenção de constituir nosso objeto de 

investigação, tendo como atores principais professores que iniciaram suas carreiras no 
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magistério sem terem tido acesso à formação universitária e que, uma vez inseridos nesse 

processo formativo, buscam redimensionar suas práticas a partir da reconstrução de saberes 

diversos. 

Assim sendo, nossa pesquisa visa responder o seguinte questionamento: quais 

as contribuições do Proformação para a melhoria das práticas pedagógicas de professores?  

Tal questionamento nos impulsiona desenvolver uma investigação sobre como 

os alunos-professores avaliam os saberes privilegiados pela formação universitária em 

serviço, bem como, as relações entre tais saberes e as práticas pedagógicas destes professores.  

Nesse contexto, interessa-nos saber como este curso, considerando a 

especificidade da formação em exercício, contribui para a melhoria das práticas dos 

professores investigados. Consideramos, dentre outros elementos, o processo de alfabetização 

e ao conhecimento matemático, considerando-se serem essas áreas de conhecimentos as que 

mais preocupam os professores alfabetizadores, uma vez que são aprendizagens básicas e 

essenciais para o desenvolvimento futuro das crianças. 

Para tal, apresentamos como objetivos específicos:  

a) reconhecer quais saberes estão relacionados ao processo de alfabetização e 

ao conhecimento matemático inicial de crianças;  

b) contribuir para a melhoria de processos formativos de professores em 

serviço. 

A importância deste trabalho se justifica, portanto, quando atentamos para 

algumas abordagens próprias dos processos formativos docentes, vislumbrando possibilidades 

de discussões sobre elementos inerentes a uma das problemáticas do ensino básico: a 

eficiência da alfabetização e da matematização de crianças e jovens. 

No sentido de tornar acessíveis as questões abordadas no estudo e as 

informações dele resultantes, organizamos o trabalho em quatro capítulos. Na parte 

introdutória, apresentamos elementos de nossa trajetória pessoal como forma de evidenciar 

que uma grande parte dos professores que se encontra em salas de aula dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental tem características semelhantes às vivenciadas durante a nossa inserção 

na ação docente; justificando, dessa forma, a nossa imersão na pesquisa. 

No primeiro capítulo evidenciamos os princípios norteadores da investigação, 

onde fazemos uma caracterização da pesquisa seguida da descrição do encaminhamento 

teórico-metodológico, cuja organização se dá a partir dos estudos de Ardoino (1998); Bardin 

(2009); Laville e Dione (1999); Bogdan e Biklen (1994); Hernández Sampieri, Hernández 

Collado e Baptista Lúcio (2006); dentre outros.  
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No período compreendido entre vinte e vinte e seis de janeiro de 2009, 

aplicamos os questionários, com questões abertas e fechadas, com catorze professores, então 

alunos do último período do Proformação - Curso de Pedagogia da UERN, os quais se 

dispuseram a participar desse processo investigativo. 

No segundo capítulo, abordamos, de forma geral, questões que dizem respeito 

à problemática do ensino básico e à formação docente, destacando um pouco a trajetória dos 

cursos de Pedagogia. Nesse capítulo, temos como objetivo evidenciar algumas considerações 

que permeiam a problemática do ensino básico e da formação de professores dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, considerando-se haver estreitas relações entre esses elementos. 

Entendemos que, para garantir a apropriação do conhecimento dos conteúdos escolares às 

crianças e jovens (o que tem se constituído como uma das problemáticas do ensino básico), o 

trabalho docente se constitui como um dos fatores que justifica os resultados do aprendizado 

do aluno.  

No terceiro capítulo, abordamos, do ponto de vista teórico, estudos sobre os 

paradigmas formativos docentes numa perspectiva multirreferencial, a partir de autores que 

desenvolvem pesquisas ligadas aos saberes e aos processos formativos docentes, dentre eles: 

Peréz Gómez (1998); Gimeno Sacristán e Peréz Gómez (1998); Tardif (2002); Altet (2001); 

Paquay e Wagner (2001); Garcia (1999); Baldi (2008) e La Torre e Barrios (2002).  

Ainda nesse capítulo, apresentamos a estrutura do projeto pedagógico do 

Proformação/Pedagogia. A leitura da proposta, de natureza oficial e de caráter essencialmente 

exploratório, foi utilizada em nossa investigação com dois objetivos: extrair alguns elementos 

que ocupam lugar central na proposta formativa em evidência, a partir dos quais 

categorizamos unidades de análises necessárias à definição de três eixos norteadores, que nos 

possibilitaram a elaboração de entrevistas semiestruturadas realizadas com os professores 

investigados. E, num segundo momento, abordar e identificar os paradigmas formativos 

implícitos na proposta do Proformação. 

No quarto capítulo, apresentamos a análise dos dados obtidos a partir da 

categorização temática extraída do corpus do discurso dos sujeitos investigados, presentes em 

todas as entrevistas e organizamos quadros demonstrativos destacando as subcategorias de 

cada tema. Esse capítulo é a essência de nossa investigação.  

Por último, tecemos as nossas considerações acerca das contribuições do curso 

para a melhoria da prática desenvolvida pelos professores no interior de suas salas de aula. O 

estudo realizado aponta subsídios para a compreensão de alguns elementos a serem 
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considerados no redimensionamento e atualização da proposta curricular, por tanto se 

constitui relevante para a instituição pesquisada. 

Assim sendo, conforme evidenciado, trataremos a seguir dos princípios 

norteadores da investigação, onde faremos uma caracterização da pesquisa seguida da 

descrição do encaminhamento teórico-metodológico. 
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2 PRINCÍPIOS NORTEADORES DA INVESTIGAÇÃO 

 

 

Neste capítulo, sistematizaremos o referencial teórico-metodológico e 

explicitaremos os caminhos e passos norteadores da investigação para a construção do 

conhecimento referente ao tema, cuja organização se dá a partir dos estudos de Ardoino 

(1998); Bardin (2009); Laville e Dione (1999); Bogdan e Biklen (1994); Hernández Sampieri, 

Hernández Collado e Baptista Lúcio (2006); dentre outros.  

As escolhas realizadas por nós para o desenvolvimento do processo da 

investigação, bem como a natureza do objeto de estudo e dos objetivos para ele propostos, 

definiram os princípios epistemológicos que norteiam esta pesquisa: uma abordagem 

qualitativa, de natureza compreensiva e interpretativa.  

A perspectiva adotada para a compreensão e explicação do estudo teórico é a 

multirreferencialidade, uma vez que temos claro que os fenômenos humanos comportam 

dimensões diversificadas, porém interligadas. E por isso mesmo, necessitam da pluralidade de 

olhares e de linguagens que lhes permitam ser desvendados e entendidos, compreendidos, 

explicados. Partir desta perspectiva de pesquisa significa, portanto, considerar o tratamento a 

ser dado ao objeto de estudo, não apenas em função de suas características, mas também dos 

atores que se constituem como parte de nossa investigação. 

Ardoino (1998) defende que a multirreferencialidade na análise dos fatos, das 

práticas, das situações e dos fenômenos educativos se propõe explicitamente a uma leitura 

plural de seus objetos, a partir de diferentes ângulos, em função de sistemas de referências 

distintos, não redutíveis uns aos outros (supostos, reconhecidos), ou seja, heterogêneos. 

Também contribuindo com essa discussão, Borba (1998), evidencia que uma leitura plural 

supõe a quebra das fronteiras disciplinares, a quebra da monorracionalidade na compreensão, 

análise, explicação, articulação, construção do objeto de pesquisa.  

Essa forma de abordar a realidade rompe com a ortodoxia da fidelidade do 

pesquisador (Burnham, 1998) a um e único paradigma epistemológico/metodológico.  

O nosso estudo trata de compreender algumas das problemáticas que surgem 

no campo das relações entre processos formativos e práticas docentes, a fim de contribuir para 

sua avaliação, considerando atentamente, a natureza do objeto de estudo, sua complexidade e 

o fato de ser livre e atuante, sempre cuidando para não deformá-lo ou reduzi-lo às simples 

informações.  
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Investigar como os alunos do Proformação/curso de Pedagogia, numa 

formação em exercício, avaliam as contribuições desse curso para melhorias da/na sua prática 

como professores significa uma tentativa de aprofundar o desvelamento de significados no 

espaço da contextualização da realidade de suas práticas. Isso só pode acontecer a partir de 

uma análise multirreferencial, aqui desenvolvida em três níveis: o da compreensão, o da 

interpretação das práticas e o da explicação.  

Dessa forma, estaremos contribuindo com a superação do uso da linguagem 

unidimensional na análise dessa realidade, fugindo do conhecimento que produz alienação e 

decompõe ou separa o que deve permanecer interligado. 

Ainda nessa perspectiva, também nos apoiamos no trabalho de Laville e 

Dionne (1999), quando expressam que a realidade dos fatos humanos, por ser bastante 

complexa, não pode ser compreendida sem considerar a multiplicidade dos elementos que a 

compõem, necessitando, portanto, de um quadro multirreferencial para sua compreensão.  

No que diz respeito à organização teórico-metodológica de nossa investigação, 

esses autores nos dão subsídios, ainda, para entendermos que o trabalho científico evidencia a 

idéia de problema nas ciências humanas, afirmando-a como estando no centro do 

realinhamento destas ciências, com as quais partilham, em seus procedimentos fundamentais, 

as mesmas preocupações: centrar a pesquisa na compreensão de problemas específicos; 

assegurar, pelo método de pesquisa, a validade da compreensão; superar as barreiras que 

poderiam atrapalhar a compreensão.  

 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA  

 

 

Para iniciarmos a investigação, definimos alguns pontos fundamentais na 

realização da pesquisa, dentre os quais estão as características do objeto e os objetivos do 

estudo. Dessa forma, este trabalho tem como objeto de estudo a proposta formativa prático- 

pedagógica de acadêmicos do Proformação, com o objetivo de compreender como os alunos-

professores avaliam as contribuições da formação universitária em serviço e a relação desta 

com as práticas pedagógicas deles.  

Para tal, optamos por uma abordagem qualitativa de pesquisa, na modalidade 

estudo de caso, de caráter exploratório.  
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Estudos de Hernández Sampieri, Hernández Collado e Baptista Lúcio (2006, p. 

15) ao se referirem às características da pesquisa qualitativa, consideram que esta dá 

profundidade aos dados, a dispersão, a riqueza interpretativa, a contextualização do ambiente, 

os detalhes, as experiências únicas. Também oferece um ponto de vista ´recente, natural e 

holístico`   dos fenômenos, assim como a flexibilidade. 

A esse enfoque qualitativo, agregamos alguns componentes quantitativos 

quando da análise dos resultados obtidos através da aplicação do questionário aos 

investigados, utilizando dados que nos permitem:  

1) caracterizar os sujeitos, identificando o perfil pessoal dos professores, 

suas experiências (tempo médio de serviço), a atuação de cada um, quando da 

realização da entrevista (nível de atuação, natureza das instituições de atuação, 

renda salarial, etc.) e uma caracterização profissional (situação funcional, nível 

de escolarização quando do início de suas carreiras docentes, motivação de 

acesso à profissão); 

2) classificar as disciplinas estudadas no PROFORMAÇÃO, avaliadas 

pelos sujeitos investigados, por ordem de prioridade, como as que melhor 

contribuíram para a sua atuação de professores em sala de aula.  

3) proceder à contagem de todas as respostas dadas pelos entrevistados 

para cada uma das questões postas nas entrevistas semiestruturadas, numa 

análise quantitativa e categorial a partir do “corpus do discurso”, assim 

organizados: primeiramente, fizemos o recorte do texto através das unidades de 

registro, tentando descobrir os ´núcleos de sentido` nas falas dos sujeitos 

investigados, para o que optamos pela medida frequencial, considerando que 

todas as aparições possuem o mesmo peso, uma vez que todos os elementos 

têm igual importância.  

Entendemos que a inserção destes componentes não descaracteriza o caráter 

qualitativo de nossa pesquisa uma vez que a abordagem de investigação entende as práticas 

sociais como atividades humanas carregadas de significados que dão sentido à vida dos atores 

sociais.  

Sob a perspectiva dessa abordagem, a pesquisa ganha uma configuração 

interpretativista e o pesquisador passa a priorizar o ponto de vista dos atores sociais como o 

seu principal objeto de estudo.  

Ao tratar da complexidade e da singularidade dos fenômenos educativos, Pérez 

Gómez (1998a) evidencia a necessidade de uma metodologia de investigação para além do 
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modelo positivista. Nessa área, devem ser levadas em consideração as duas características que 

diferenciam os fenômenos sociais dos naturais, a saber: o caráter radicalmente inacabado dos 

primeiros, sua dimensão criativa, autoformadora, aberta à mudança intencional, bem como a 

dimensão semiótica de tais fenômenos, que define a relação, em parte indeterminada, e, 

portanto, polissêmica entre o significado observável e o significado latente de todo fenômeno 

social ou educativo (PÉREZ GÓMEZ, 1998a, p. 100). 

Assim sendo, o qualitativo do nosso trabalho está centrado no fato de 

interpretar elementos inerentes ao objeto de estudo, para melhor entender e explicar que os 

saberes são construídos e reconstruídos pelos alunos do Proformação num processo de análise 

das relações estabelecidas entre as atividades promovidas pelo curso em evidência e suas 

práticas diárias nas salas de aula em que atuam como professores dos anos iniciais do ensino 

fundamental.  

 Definimos os três eixos norteadores extraídos da análise documental:  

a) Análise de situações de sala de aula à luz de teorias pedagógicas; 

b) Relações entre as atividades presenciais e vivenciais e a ação docente 

supervisionada, e  

c) Desenvolvimento de práticas investigativas. 

  

Definimos as seguintes categorias temáticas, as quais foram categorizadas a 

posteriori da leitura da proposta: 

a) Teorias estudadas e suas contribuições para a reflexão sobre a prática 

docente; 

b) Métodos de alfabetização estudados no Proformação;  

c) Contribuições do curso para a melhoria da prática pedagógica no processo 

de alfabetização;  

d) Procedimentos estudados para abordar o processo de apropriação do 

conhecimento matemático escolar; 

e) Contribuições do curso para a melhoria da prática pedagógica no ensino de 

matemática; 

f) Mudanças significativas percebidas na prática a partir das atividades 

vivenciais propostas pelas disciplinas do curso; 

g) Momentos do curso em que se realizaram reflexões sobre a prática de sala 

de aula enquanto professor (a). 

 



  31 

Estas serão analisadas durante a investigação e evidenciadas no processo 

formativo dos sujeitos investigados, que possam ser significativas para contribuir com 

discussões referentes à formação universitária de professores em serviço, bem como à 

melhoria da prática desses professores. 

Considerando-se tais características, bem como as razões que nos levam à 

escolha desta temática, recorremos ainda a Bogdan e Biklen (1994, p. 287) para corroborar 

com a idéia de que 

A abordagem qualitativa requer que os investigadores desenvolvam empatia 

para com as pessoas que fazem parte do estudo e que façam esforços 
concertados para compreender vários pontos de vista. O objetivo não é o 

juízo de valor, mas antes, o de compreender o mundo dos sujeitos e 

determinar como e com que critério eles o julgam.  

 

Com o intuito de tornar mais claro o conceito de pesquisa qualitativa, Bogdan e 

Biklen (1994, p. 47-51) apresentam cinco características básicas desse tipo de investigação, 

através das quais fazemos uma breve descrição em nossa investigação.    

a) “A fonte direta dos dados é o ambiente natural, constituindo o investigador o 

instrumento principal”: pertinente a essa característica, nossa investigação 

permeia o ambiente natural da formação sendo esta concretizada durante as 

aulas presenciais e vivenciais dos alunos investigados. Constitui-se ainda o 

ambiente natural o fato de podermos permear o contexto da sala de aula 

formativa, uma vez que, enquanto professora desses alunos, ministramos 

disciplinas diversas e participamos diretamente do processo de discussões que 

possibilitam a socialização dos saberes curriculares propostos durante o curso.  

b) “A investigação qualitativa é descritiva” – essa característica evidencia-se 

quando da abordagem dada ao histórico do projeto do Proformação/ 

Pedagogia, quando da leitura e da análise do documento e, ainda, quando da 

apresentação das falas dos sujeitos investigados, quer seja a partir de recortes, 

quer seja em sua totalidade. 

c) “Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que 

simplesmente pelos resultados ou produtos - neste sentido, através das 

questões abertas aplicadas junto aos investigados, evidenciamos a avaliação 

dos professores sobre aprendizagens acontecidas durante o processo formativo, 

bem como quais as contribuições do referido programa, durante o processo 

formativo para a (re) construção dos saberes dos alunos – professores. Esse é 
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um processo extremamente importante uma vez que permite aos nele 

envolvidos um novo olhar para a sua formação e para a sua prática docente.  

d) “Os dados são analisados de forma indutiva”, onde as informações 

necessárias ao entendimento da questão posta como objetivo do estudo vão 

sendo respondidas ao longo do processo de investigação, permitindo construir 

novos conhecimentos, ampliando-os. No nosso estudo, as questões postas aos 

investigados partem da análise feita da proposta formativa em questão onde o 

objeto se faz desvelar à medida que a investigação ganha forma e faz sentido 

para todos os que estão nela envolvidos.  

e) “O significado é de fundamental importância”. Para nós é vital a avaliação 

que os alunos do Proformação/Pedagogia fazem sobre as contribuições deste 

curso de formação universitária para a melhoria de suas práticas, permitindo 

uma relação de maior proximidade com seus conhecimentos profissionais. 

Certamente, a investigação pretende atuar como espaço de reflexão desses 

alunos, enquanto tais, e principalmente para a melhoria de suas práticas 

enquanto professores que são.   

 

Apesar de os autores evidenciarem que nem todos os estudos que eles 

considerariam qualitativos apresentam todas essas características simultaneamente, afirmam 

que as pesquisas que recorrem à entrevista são bons exemplos de estudos qualitativos.    

Certamente a opção pela abordagem qualitativa nos permite uma melhor 

compreensão das contribuições do processo universitário formativo proposto a esses alunos.  

Frente ao exposto, apresentamos ainda a abordagem dessa pesquisa como a de 

um estudo de caso, tendo em vista que o estudo se deu numa Instituição concreta, pela 

especificidade do modelo PROFORMAÇÃO/Pedagogia, do Pólo I, Mossoró/RN, o qual se 

constitui numa particularidade da proposta da Faculdade de Educação da UERN para a 

formação de professores para atuarem nos anos iniciais do ensino fundamental. Essa é uma 

das características apresentadas por Yin (2005, p. 43), onde a definição de um caso se destaca 

por se constituir numa unidade de análise dentro de um sistema mais amplo, cujo interesse 

consiste, exatamente, naquilo que ele tem de único, de particular, mesmo que posteriormente 

venham a ficar evidentes certas semelhanças com outros casos ou situações. 

Utilizamos o fundamento da representatividade (Yin, 2005, p. 63), cujo 

objetivo é capturar as circunstâncias e condições de uma situação lugar comum ou do dia-a-
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dia, e onde parte-se do princípio de que as lições que se aprendem desses casos fornecem 

muitas informações sobre as experiências da pessoa ou da instituição pesquisada.  

Também tratando dessa modalidade, Hernández Sampieri, Hernández Collado 

e Baptista Lúcio (2006, p. 274) contribuem com a discussão ao afirmarem que: “o estudo de 

caso não é uma escolha do método, mas do ´objeto` ou da ´amostra que serão estudados. O 

caso é uma unidade básica de pesquisa. “ 

Caracterizamos o desenvolvimento de nosso estudo em três fases: a primeira, 

fase exploratória, é aqui apresentada quando da leitura do documento que traduz a proposta 

formativa do programa em evidência.  O estudo começa como um plano muito incipiente e 

vai se delineando à medida que o mesmo se desenvolve, não pretendendo partir de uma visão 

predeterminada da realidade, mas apreender os aspectos ricos e imprevistos que envolvem a 

situação proposta.  

Surge aqui, a necessidade de juntar a informação, analisá-la e torná-la 

disponível aos informantes para que manifestem suas reações sobre a relevância e a acuidade 

do que será relatado posteriormente, na fase final. 

A seleção de aspectos formativos mais relevantes da situação definida para o 

estudo, através dos eixos articuladores presentes no documento do Projeto do curso, serviu de 

base para a construção dos instrumentos do trabalho de campo. Na determinação do recorte, a 

sistematização quanto aos paradigmas formativos ali presentes é crucial para atingir os 

propósitos do estudo de caso e para chegar a uma compreensão mais completa da situação 

estudada. Essa investigação faz um recorte, portanto, quanto aos saberes propiciados pelo 

referido programa que possibilitam aos seus alunos perspectivas da reconstrução de 

conhecimentos capazes de modificarem suas práticas pedagógicas como professores dos anos 

iniciais do ensino fundamental.  

A terceira e última fase do desenvolvimento de um estudo de caso, consiste na 

análise sistemática e na elaboração do relatório final, que, no nosso caso, apresenta uma 

análise dos dados evidenciados ao longo do processo, procurando investigar qual a avaliação 

dos alunos-professores do Proformação/Pedagogia sobre as contribuições do processo 

formativo docente em pauta. 

Entendemos que, dessa forma, teremos melhores condições de discutir algumas 

das relações estabelecidas entre as propostas formativas iniciais para a docência (aqui definida 

como formação universitária em serviço), os saberes e as práticas docentes que permeiam 

essas relações.  
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Quanto aos estudos exploratórios, terceira característica de nossa investigação, 

Hernández Sampieri, Hernández Collado e Baptista Lúcio (2006, p. 99) assim os definem: 

 
[...] são como realizar uma viagem a um lugar desconhecido, do qual não 

conhecemos nada nem lemos nenhum livro a respeito do qual possuímos 

uma rápida idéia oferecida por terceiros. Ao chegar ao local, não sabemos 
que lugares visitar, a que museu ir, onde comer bem, como são as pessoas; 

em outras palavras, desconhecemos tudo do lugar. A primeira coisa que 

temos a fazer é explorar: perguntar sobre tudo ´[...].  

 

O fato de tal programa formativo não ter sido abordado antes em estudos desta 

natureza, coloca nossa investigação num marco teórico para pesquisas posteriores, bem como, 

para que a Faculdade de Educação da UERN possa avaliar os impactos dessa modalidade de 

formação docente no contexto educacional local. Eles servem para nos familiarizar com 

fenômenos relativamente desconhecidos e apresentam maior flexibilidade em sua 

metodologia.  

Nessa perspectiva, nossa pesquisa retrata, de certa forma, um campo que nos 

permite muitas descobertas, até porque não encontramos registros de estudos investigativos 

sobre tais relações na proposta do Proformação/Pedagogia da UERN, Pólo I (Mossoró/RN).  

 

  

2.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Para o alcance dos objetivos dessa abordagem qualitativa de pesquisa, optamos 

por empregar, inicialmente, três procedimentos de pesquisa: a análise documental, um 

questionário fechado seguido da aplicação de questões abertas. Estas últimas a partir dos 

seguintes procedimentos metodológicos: primeiro, foi feita uma investigação da Proposta 

Formativa, buscando conhecer o repertório de conhecimentos pedagógicos, identificando 

quais os saberes por ela privilegiados, bem como, definindo os eixos norteadores para a 

construção das questões fechadas e abertas tendo como base imediata de investigação o 

Projeto Político desse programa. 

A documentação é uma das fontes de evidência definidas por Yin (2005) como 

uma das seis mais comumente utilizadas no estudo de caso.  

Chaumier (1988 apud Bardin 2009, p. 47-48) a define como “uma operação ou 

um conjunto de operações visando representar o conteúdo de um documento sob uma forma 

diferente da original, a fim de facilitar, num estado ulterior, a sua consulta e referenciação.” 
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Enquanto tratamento da informação contida nos documentos acumulados, a 

análise documental tem por objectivo dar forma conveniente e representar de 
outro modo essa informação, por intermédio de procedimentos de 

transformação. O propósito a atingir é o armazenamento sob uma forma 

variável e a facilitação do acesso ao observador, de tal forma que este 
obtenha o máximo de informações (aspectos quantitativos), com o máximo 

de pertinência (aspectos qualitativos). A análise documental é, portanto, uma 

fase preliminar da constituição de um serviço de documentação ou de um 

banco de dados (BARDIN, 2009, p. 47)  

 

Para essa autora, a análise documental permite passar de um documento 

primário (em bruto) para um documento secundário (representação do primeiro). “[...] Através 

de uma entrada que serve de pista, as classes permitem dividir a informação, constituindo as 

categorias de uma classificação, na qual estão agrupados os documentos que apresentam 

alguns critérios comuns ou possuem analogias no seu conteúdo.”(GUINCHAT; M. MENOU, 

1982 apud BARDIN, 2009, p. 48). 

Num segundo momento, a fim de extrairmos os elementos necessários à análise 

documental, apresentamos estudos teóricos multirreferenciais, que tratam sobre perspectivas 

ideológicas dominantes no discurso teórico e no desenvolvimento prático da função docente e 

da formação do professor, para, então, definirmos o paradigma presente na proposta formativa 

em questão. 

Concluída a investigação documental e categorizadas as unidades de análise, 

definimos três eixos norteadores, descritos no próximo tópico deste capítulo. Estes nos 

permitiram a elaboração de um único instrumento contendo um questionário fechado, a fim de 

melhor caracterizar os sujeitos a serem investigados (considerando o perfil pessoal e uma 

breve caracterização profissional dos professores); e também questões abertas que nos 

possibilitaram extrair elementos para a definição das categorias analíticas, a partir do recorte 

dos conteúdos presentes nas falas dos sujeitos.  

A utilização do questionário fechado contribuiu para delimitar o problema 

estudado, permitindo a identificação e a caracterização dos sujeitos investigados. Os critérios 

de escolha se pautaram na riqueza de informações e exposições de situações frente aos 

conhecimentos e às vivências dos alunos-professores quanto aos saberes. 

Quanto às questões abertas foram registradas e interpretadas através dos olhos 

dos investigados e respondentes.  

Esses elementos são o ponto de partida de um procedimento que, por etapas 

sucessivas, nos conduziram às categorias finais, nas quais pudemos definir os critérios de 
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pertinência que nos permitiram a elaboração da grade de análise (LAVILLE; DIONE, 1999, 

p. 220). 

Coletados e analisados esses dados, partimos para a categorização final das 

unidades de análise, estabelecendo relações multirreferenciais com a teoria e os capítulos 

teóricos referenciais do trabalho. Analisamos os dados recolhidos construindo momentos de 

reflexão sobre a avaliação que os investigados fazem sobre os saberes privilegiados pelo 

referido programa formativo, evidenciando as contribuições que esse “novo olhar” sobre a 

formação universitária proporciona para a melhoria da prática dos professores. 

 

 

2.2.1 Elaboração dos instrumentos e coleta de dados 

 

 

Nesta etapa, já tendo explicado o caráter qualitativo do estudo, voltamo- nos 

para a proposta do Proformação, bem como para os autores que desenvolvem pesquisas e 

estudos ligados aos saberes e aos processos formativos docentes. Buscamos, nas suas 

publicações, subsídios que referendem a constituição dos nossos instrumentos de pesquisa. 

Assim sendo, a leitura da proposta formativa do Proformação, de natureza 

oficial e de caráter essencialmente exploratório, foi utilizada em nossa investigação com dois 

objetivos: apresentar o Projeto Formativo e seus eixos relevantes para a formação, para, em 

seguida, abordar e identificar os paradigmas formativos. 

Dessa forma, a leitura do documento nos permitiu extrair alguns dos elementos 

que ocupam lugar central na proposta formativa em evidência, para a definição das unidades 

de análises, abaixo relacionadas, norteadoras para a posterior elaboração do questionário e das 

questões abertas a serem aplicados junto aos sujeitos da investigação.  

As unidades foram construídas a partir da compreensão dos princípios que 

visam estabelecer relações de análise, aplicação e síntese dos conteúdos que compõem a 

estrutura curricular do Proformação/Pedagogia. Esta mesma está organizada em disciplinas 

que constituem os Núcleos de Formação Básica e Formação Específica, operacionalizados em 

atividades presenciais e atividades vivenciais.  

São três os Eixos temáticos, por nós definidos a partir da leitura do documento: 

“Análise de situações de sala de aula à luz de teorias pedagógicas”; “Relações entre as 

atividades presenciais e vivenciais e a ação docente supervisionada” e “Desenvolvimento de 

práticas investigativas”. 
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O primeiro eixo, Análise de situações de sala de aula à luz de teorias 

pedagógicas, tem como objetivo identificar quais as teorias estudadas e com que ênfase 

aparecem no processo formativo curricular. Foi feita inicialmente a seguinte pergunta: Quais 

as teorias estudadas e de que forma contribuem para ajudar na reflexão sobre a sua prática 

docente?    

Além dessa questão, definimos outras, consideradas complementares ao 

primeiro eixo, as quais nos permitiram melhor compreender as contribuições do curso para 

reflexões sobre a prática dos investigados, a saber: 

a) Quais métodos de alfabetização foram estudados no Proformação?  

b) De que forma o curso contribui para melhorar sua prática pedagógica no 

processo de alfabetização de seus alunos? 

c) Que tipos de procedimentos foram estudados para abordar o processo de 

apropriação do conhecimento matemático escolar? 

d) De que forma o curso contribui para melhorar sua prática pedagógica no 

ensino da matemática aos seus alunos? 

 

Dada a dimensão das áreas de conhecimento trabalhadas durante os processos 

formativos nos cursos de Pedagogia, e considerando-se que esta investigação por si só não dá 

conta de tal amplitude, preocupamo-nos em destacar as discussões desse eixo em função dos 

processos de alfabetização e do conhecimento matemático. Defendemos que essas áreas são 

muito importantes nos anos iniciais de escolarização das crianças, não desconsiderando as 

demais, porque concordamos com Ferreira e Teberosky (1985, p. 28) que são o cálculo 

elementar e a lecto-escrita as “duas disciplinas nas quais o destino escolar da criança de 

primeira série vai ser decidido”. Muitos são os docentes que desenvolvem uma prática 

pedagógica pouco fundamentada, frente ao ensino desses conhecimentos. 

Entendemos ainda que as chamadas habilidades como a leitura, a escrita e o 

cálculo são, assim como apresentadas nos documentos da UNESCO (2007, p. 50) e descritas 

ao longo deste trabalho, aprendizagens básicas imprescindíveis, cuja definição 

apresentaremos no capítulo a seguir. Se não forem conseguidas logo nos anos iniciais do 

ensino fundamental, condicionam negativamente o desenvolvimento pessoal e social do 

alunado, comprometendo seu projeto de vida futura e colocando-o em uma situação de 

patente risco de exclusão social. Nessa perspectiva, os conhecimentos que os professores tem, 

ou deixam de ter, sobre o desenvolvimento dos processos dessas aprendizagens são 
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extremamente importantes para a melhoria de práticas satisfatórias nessas áreas de 

conhecimento.   

Daí a nossa justificativa quanto ao interesse em investigar as contribuições do 

Proformação/Pedagogia para a (re) significação das práticas dos professores no que diz 

respeito às áreas da alfabetização e do conhecimento matemático.  

O segundo eixo foi definido como As relações entre as atividades presenciais e 

vivenciais, e a ação docente supervisionada e tem como objetivo identificar a contribuição 

dos referenciais teóricos do currículo enquanto interlocutores com a prática de ensino, a partir 

do seguinte questionamento: Quais mudanças significativas são percebidas na sua prática 

docente a partir das atividades vivenciais propostas pelas disciplinas do curso? 

E o terceiro e último eixo foi definido como Desenvolvimento de práticas 

investigativas, cujo objetivo é identificar situações de sua vivência em sala de aula onde os 

professores tenham utilizado algum princípio de investigação aprendido/desenvolvido durante 

o Proformação. Para isso foi feita a pergunta: Em que momentos do curso você realizou 

reflexões sobre a sua prática de sala de aula enquanto professor (a)?  

As questões elaboradas a partir da análise do documento da proposta formativa, 

e da definição dos eixos temáticos, possibilitaram extrair elementos para a definição das 

categorias analíticas que caracterizam a avaliação dos professores quanto às contribuições do 

Proformação para a melhoria de suas práticas.   

Esse conjunto constitui o ponto de partida de um procedimento que, por etapas 

sucessivas, nos conduziram às categorias finais, onde pudemos definir os critérios de 

pertinência necessários à elaboração da grade de análise. 

 

 

2.2.2 Participantes da pesquisa  

 

 

Logo após a construção dos instrumentais de pesquisa, mantivemos, no período 

de 20 a 26 de janeiro de 2009, correspondente ao último período de permanência das turmas 

no Programa, um contato inicial com os sujeitos. Neste, foram socializadas as intenções do 

estudo e as modalidades adotadas para a coleta de dados do trabalho.            

Os sujeitos da pesquisa são alunos do Proformação/Pedagogia, então 

professores dos anos iniciais do ensino fundamental de escolas públicas e privadas da área de 

abrangência do Pólo I/Mossoró/RN. De acordo com dados fornecidos pela Secretaria do 
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Programa, este pólo atendia, no período de nossa investigação ao total de duzentos e sessenta 

e sete alunos (267), sendo cento e cinqüenta e cinco (155) professores da rede pública de 

ensino e cento e doze (112) da rede privada. 

Considerando-se que a constituição das turmas regularmente matriculadas no 

Programa era composta, à época, por alunos de Mossoró/RN e de vários municípios 

circunvizinhos, inicialmente, optamos por trabalhar com alunos que residem e atuam em 

Mossoró por facilitar o processo da coleta de dados. Porém, no contato inicial que tivemos 

com as turmas, percebemos um interesse de alunos de outros municípios na participação da 

pesquisa o que nos fez definir que a constituição dos sujeitos fosse de forma independente do 

município de origem. 

Nessa perspectiva, os critérios definidos para a escolha desses sujeitos foram:  

a) Os entrevistados deveriam ter no mínimo cinco anos de docência no 

magistério dos anos iniciais do ensino fundamental, o que se caracteriza 

como fase de consolidação na carreira; e atuarem em escolas públicas ou 

privadas; 

b) Foram distribuídas vinte e sete (27) questionários, o que corresponde a dez 

por cento (10%) do total de alunos, entre aqueles que demonstraram 

receptividade e interesse ao processo investigativo. 

c) Desse quantitativo recolhemos catorze questionários, os quais passaram a 

constituir o total de professores participantes da investigação. 

   

Nesses alunos do Proformação/Pedagogia, encontramos informações 

compartilhadas e vivenciadas por um número significativamente maior ao de investigados a 

respeito do tema em estudo. Por esse motivo o universo investigado passa a representar o todo 

que constitui os alunos – professores deste programa   

 

 

2.3 O DISCURSO DOS PROFESSORES: FERRAMENTA REVELADORA DE SENTIDOS 

 

 

A análise de conteúdos foi desenvolvida em nossa pesquisa a partir dos 

seguintes procedimentos: de posse do universo das respostas dos entrevistados fizemos uma 

pré-análise, com a preparação do material, através da organização de todas as respostas dadas 
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pelos investigados quando da aplicação das questões abertas, o que nos permitiu uma leitura 

flutuante das respostas dos alunos quanto às questões então definidas. 

Utilizamos a técnica da análise de conteúdo definida por Bardin (2009) por ser 

um instrumento polimorfo e polifuncional caracterizado por “um conjunto de instrumentos 

metodológicos cada vez mais sutis em constante aperfeiçoamento que se aplicam a discursos 

extremamente diversificados”. (BARDIN, 2009, p. 11). 

Para este trabalho investigativo, optamos pela análise temática, definida a 

posteriori, a partir do tratamento dado às questões respondidas pelos alunos do Proformação 

através das questões abertas.  

Também contribuindo com essa discussão, Hernández Sampieri, Hernández 

Collado e Baptista Lucio, (2007, p. 343-344) definem que a análise de conteúdo é  

 
[...] feita por meio da codificação, isto é, um processo no qual as 
características relevantes do conteúdo de uma mensagem se transformam em 

unidades que permitam sua descrição e análise precisas. O importante da 

mensagem se converte em algo suscetível de descrever e analisar. Para 
codificar é necessário definir o universo, as unidades de análise e as 

categorias de análise.  

 

Esses últimos autores afirmam que “as unidades de análise constituem 

segmentos de conteúdos das mensagens que são caracterizados para localizá-los nas 

categorias” e afirmam que o tema é adequado para análise de significados e as relações entre 

eles. 

Quanto à análise quantitativa e categorial, procedemos à codificação, 

organizando o “corpus do discurso”, constituído por todas as respostas dadas pelos 

investigados a cada uma das questões abertas, assim organizadas: primeiramente, fizemos o 

recorte do texto através das unidades de registro, tentando descobrir os ´núcleos de sentido` 

nas falas dos sujeitos investigados. Num segundo momento, procedemos à contagem, para a 

qual optamos pela medida frequencial, considerando que todas as aparições possuem o 

mesmo peso, uma vez que todos os elementos têm igual importância. E por último, fizemos a 

escolha das categorias, quando da classificação e da agregação, utilizando o critério semântico 

de categorização (categorias temáticas). 

Nesse processo, buscamos subsídios nos estudos de Laville e Dione (1999, p. 

214) os quais afirmam que “[...] o princípio da análise de conteúdo consiste em desmontar a 

estrutura e os elementos desse conteúdo para esclarecer suas diferentes características e 

extrair sua significação”.  
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Assim sendo, a exploração do material consistiu essencialmente em operações 

de codificação, decomposição e enumeração das categorias temáticas, em função de regras 

previamente formuladas por nós, o que nos permitiu a operação de recorte do texto em 

unidades comparáveis de categorização, para a análise temática e a delimitação das unidades 

de codificação para o registro de dados. [...] Esse tipo de análise, o mais generalizado e 

transmitido, foi cronologicamente o primeiro, podendo ser denominado análise categorial, 

que pretende levar em consideração a totalidade de um `texto`, passando-o pelo crivo da 

classificação e do recenseamento, segundo a frequência de presença (ou de ausência) de itens 

de sentido (BARDIN, 2009, p. 38).  

O desvelamento dos núcleos de sentido nas respostas dos sujeitos, que 

constituem a essência de nossas análises sobre a avaliação dos professores quanto às 

contribuições do Proformação/Pedagogia para a melhoria de práticas pedagógicas, foi 

possível a partir da categorização, espécie de gavetas ou rubricas significativas que permitem 

a classificação dos elementos de significação constitutivos das frases.  

Depois disso, iniciamos nossa análise fazendo as apreciações críticas 

necessárias de acordo com os dados obtidos no trabalho empírico.  
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3 FORMAÇÃO DOCENTE: INTERFACE PARA A  MELHORIA  DO 

APRENDIZADO DOS ALUNOS 

 

 

Neste capítulo, temos como objetivo tecer algumas considerações que 

permeiam a problemática do ensino básico, em especial dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, evidenciando a formação de professores desse nível de ensino como elemento 

articulador para a melhoria de suas condições. Afinal, conforme afirma Nóvoa (2008, p.27), 

ao falar de aprendizagens, fala-se, inevitavelmente, de professores, principalmente quando se 

considera que ”quando os professores aprendem mais, os alunos têm melhores resultados” . 

Ao tratar da problemática do ensino básico, em especial dos anos iniciais do 

ensino fundamental, abordaremos as garantias de acesso e de permanência dos alunos na 

escola, garantindo-se também a qualidade, na perspectiva de uma apropriação de códigos 

culturais mínimos necessários ao exercício da cidadania e indispensáveis na luta contra as 

desigualdades sociais. Nessa perspectiva, faremos ainda uma breve abordagem sobre o 

sistema nacional de avaliação dos rendimentos escolares dos alunos desse nível de ensino.  

No que se refere à formação docente, destacaremos um pouco a trajetória 

histórica dos cursos de pedagogia, por compreendermos que é nesses cursos que se dá a formação 

básica docente, considerando-se haver estreitas relações entre o curso e esse tipo de formação.  

 

 

3.1 A PROBLEMÁTICA DO ENSINO BÁSICO: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

 

 

Para o desenvolvimento dessa temática, teceremos, inicialmente, algumas 

considerações sobre os itens da legislação educacional nacional que tratam das garantias 

mínimas para a formação do cidadão.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9394/96, ao 

definir os fins da educação em seu Artigo 2º, afirma o direito do cidadão, aqui entendido 

como educando, a uma educação que lhe garanta o pleno desenvolvimento, seu preparo para 

o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Para atender a tal finalidade, fica 

definido ainda, no Artigo 3º, que o ensino será ministrado com base nos princípios da 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, bem como na garantia do 

padrão de qualidade, dentre outros. 
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Entendemos o acesso à escolarização como o primeiro passo no direito à 

educação; porém, sabemos que, apesar de todos os esforços rumo à democratização do ensino 

no Brasil nas últimas décadas, muito ainda precisa ser feito. O Documento Referência da 

Conferência Nacional de Educação – 2010, ao tratar do eixo Democratização do acesso, 

permanência e sucesso escolar, apresenta alguns indicadores que evidenciam o quadro da 

nossa educação onde  

[...] ainda há cerca de 14 milhões de pessoas analfabetas; as taxas de 

analfabetismo da área rural são, em média, três vezes maiores que as da área 
urbana; em 2005, a taxa de escolarização líquida de crianças de seis anos era 

cerca de 62,9%; a taxa de frequência à escola da população de quatro a seis 

anos era de 77,6%; a taxa de escolarização das crianças de sete a 14 anos 
atingiu a quase universalização, com atendimento a 97%; [...] cerca de 80% 

das pessoas de 15 a 17 anos estudam e apenas pouco mais de 30% dos de 18 

a 24 anos, sendo que, destes, 71% ainda estavam no ensino fundamental ou 
médio; a defasagem idade-série continua sendo um dos grandes problemas 

da educação básica; é baixa a taxa de estudo da população brasileira, que 

gira em torno de seis anos de escolarização em 2005, a taxa de escolarização 

líquida no ensino médio era de 45,3%. (DOCUMENTO REFERÊNCIA DA 
CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2009, p. 48) 

Frente a tantas questões ainda a serem resolvidas no que diz respeito às 

garantias de acesso à escolarização para uma parte significativa da população brasileira, esses 

dados, ainda que representem estimativas nem sempre correspondentes ao real, apresentam 

pelo menos um ponto positivo: a taxa de escolarização das crianças de 7 a 14 anos atingiu a 

quase universalização, com atendimento a 97%, no ano de 2005. O mesmo não se pode dizer 

quanto às garantias dos padrões de qualidade na permanência dos alunos em sala de aula, em 

especial no que se refere à qualidade da aprendizagem nos ensinos fundamental e médio.  

De acordo com Bencine (2006, p. 40), na prática, o que se tem percebido é que 

o quadro da educação brasileira (sobretudo a pública) está cada vez mais desanimador: 

crianças de 5ª série
1
 que não sabem ler nem escrever, famílias desinteressadas pelo que 

acontece com seus filhos na sala de aula, salários baixos para todos os profissionais da 

educação, equipes desestimuladas, qualidade que deixa a desejar, professores que fingem que 

ensinam e alunos que fingem que aprendem.  

Essa é uma das caracterizações da educação brasileira, em especial do ensino 

básico, na primeira década do século XXI. Dados estatísticos do Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais (INEP), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC) (2005) 

                                                             

1 Apesar de já se ter definida a nomenclatura de ANOS INICIAIS para o Ensino Fundamental, grande parte da 

literatura apresenta a definição de SÉRIES. Apresentamos, nesse trabalho, a nomenclatura ANOS INICIAIS 

sempre que se tratar de uma redação própria e SÉRIES sempre que vier referenciado em obras anteriores à 

ampliação do ensino fundamental. 
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apontam que, de cada cem alunos que entram no primeiro ano do Ensino Fundamental, 

somente quarenta e sete concluem o nono ano na idade certa, quatorze terminam o Ensino 

Médio e onze conseguem ingressar no Ensino Superior.  

Nesse contexto, como explicar que, dos alunos que permanecem matriculados 

nas escolas públicas de Ensino Fundamental, 61% deles não conseguem, no 5º ano, identificar 

as principais ideias de um texto simples e 60% não sabem, no nono ano, interpretar um texto 

dissertativo? Dados semelhantes são diagnosticados em matemática, ainda de acordo com 

dados de Bencine (2006, p. 40), segundo os quais 65% dos alunos do 5º ano não dominam as 

quatro operações e 60% dos alunos do nono ano não sabem resolver problemas simples de 

porcentagem.  

Esses dados deixam claro que, apesar da necessidade cada vez mais premente 

do processo de escolarização de crianças e jovens, ainda é grande o número daqueles que não 

conseguem concretizar o sonho de um ensino de qualidade. 

Ao se discutir sobre políticas educativas para a garantia de uma “educação de 

qualidade para todos”, na II Reunião Intergovernamental do Projeto de Educação para a 

América Latina e Caribe (PRELAC), a UNESCO (2007), evidencia-se, no documento 

“Educação de qualidade para todos: um assunto de direitos humanos”, que o direito à 

educação torna possível o exercício de outros direitos humanos fundamentais e, em 

consequência, o direito à cidadania  

 A partir da leitura daquele documento, encontramos, na afirmativa a seguir, 

um elemento importante, que nos possibilita apresentar uma possível justificativa, dentre 

várias outras que existem, para a problemática do ensino básico:  

 
as crianças [...] chegam à escola em condições muito desiguais as quais, em 

muitos casos, se acentuam devido a fatores internos dos sistemas 

educacionais, tais como a segregação sócio-econômica e cultural das 
escolas; a desigual distribuição das oportunidades educacionais; as escolas 

que atendem a estudantes de ambientes de pobreza que, salvo exceções, 

dispõem de menores recursos e contam com pessoal menos qualificado; os 
processos educacionais que tendem a discriminar aqueles estudantes com 

bagagem cultural diferente da dominante e que comumente provêm de 

famílias de menor renda ou de outras etnias e culturas. (UNESCO, 2007, p. 

40) 
 

Esse processo de exclusão social está ligado, de certa forma, à história de 

pobreza e de desigualdade de grande parte da população, não só do Brasil, mas também de 

toda a América Latina e Caribe.  
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Entendemos que é preciso que se garanta a essas crianças e jovens não apenas 

o acesso à escola, mas também a permanência nela, uma vez que o sucesso escolar indica a 

necessidade de que o processo educativo seja um espaço para o exercício democrático, em 

especial para aqueles que já se encontram em contextos socioculturais diferenciados, sob 

condições totalmente adversas. 

Para os sujeitos envolvidos nessa discussão, somente uma educação pautada 

nas necessidades de cada um garantirá que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades 

de tornar efetivos seus direitos e de alcançar os fins da educação em condições de igualdade. 

É preciso, mais do que garantir o acesso dessas crianças e jovens nas escolas ou de oferecer-

lhes oportunidades, gerar condições para um ensino de qualidade, com igualdade de 

condições para que todos possam desenvolver ao máximo suas potencialidades e alcançar os 

melhores resultados. 

Considerando que a educação é relevante quando os estudantes têm a 

oportunidade de conhecer e exercer seus direitos e liberdades fundamentais, o que significa 

aprender não somente conhecimentos e habilidades, mas acima de tudo, valores, atitudes e 

comportamentos, a UNESCO (2007, p. 49) defende que a verdadeira equidade consiste e 

implica na democratização do acesso e na apropriação do conhecimento dessas crianças 

durante a permanência no contexto escolar.  

A apropriação do conhecimento, ou as condições para que ela aconteça, está 

associada ao conceito de relevância, definido na principal finalidade da educação: “alcançar o 

pleno desenvolvimento da personalidade e da dignidade humanas”, o que, por sua vez, reporta 

necessariamente ao conceito de pertinência, na perspectiva de serem consideradas as 

características/diferenças de cada sujeito ao aprender, mediadas pelo contexto social e cultural 

(UNESCO, 2007, p. 48). 

Geralmente, há uma sobrecarga curricular ao se tentar manter um equilíbrio 

entre as demandas sociais, as de desenvolvimento pessoal e aquelas derivadas do projeto 

social e cultural que se deseja promover por meio da educação escolar. Essa sobrecarga pode 

comprometer a decisão sobre que aprendizagens são mais relevantes, bem como a escolha dos 

processos dessas aprendizagens e das formas de avaliação, as quais devem ser tomadas 

levando-se em consideração de que forma contribuem para alcançar os fins da educação. 

Esses elementos ganham espaço na problemática do ensino básico quando se 

considera que, para garantir a apropriação do conhecimento dos conteúdos escolares às 

crianças e jovens, a escola nem sempre tem conseguido definir que aprendizagens básicas são 

imprescindíveis e quais as que são desejáveis.   
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As básicas imprescindíveis são aquelas aprendizagens que, se não forem 

conseguidas ao término do ensino fundamental, condicionam negativamente 

o desenvolvimento pessoal e social do alunado, comprometendo seu projeto 
de vida futura e colocando-os em uma situação de patente risco de exclusão 

social. São, ademais, aprendizagens cuja aquisição apresentaria grandes 

dificuldades além do período da educação obrigatória. As aprendizagens 

básicas desejáveis são aquelas que, mesmo sendo valorativas para o 
desenvolvimento pessoal e social do alunado, não condicionam 

negativamente em caso de não se produzirem, e poderiam ser adquiridas sem 

grandes dificuldades além do término da educação obrigatória. (UNESCO, 
2007, p.50. grifos dos autores).        

                                                                                        

De acordo com esse documento, a definição e a diferenciação dessas 

aprendizagens são essenciais para que a escola e os professores dediquem maior atenção 

àquelas que servem de referência para a avaliação e a definição de padrões de rendimento 

escolar e para a avaliação e o credenciamento das aprendizagens (UNESCO, 2007, p. 50). 

Desse modo, mesmo considerando que nem todas as competências básicas podem ou devem 

ser ensinadas na escola, o aprendizado de algumas delas deve ser ali oportunizado. Entre elas, 

podemos citar o domínio das competências leitora e escritora em nível adequado para a 

inserção social crítica do aluno no mundo letrado. 

Segundo a Comissão Internacional sobre a Educação para o século XXI, “o 

primeiro objetivo dos sistemas educativos deve ser reduzir a vulnerabilidade social dos jovens 

oriundos dos meios marginais e desfavorecidos, a fim de romper o círculo vicioso da pobreza 

e da exclusão” (UNESCO, 2002, p. 147). O direito à educação básica, estabelecido 

constitucionalmente, não se restringe mais apenas ao acesso do educando a uma escola, mas 

principalmente ao seu aprendizado, na perspectiva de uma apropriação de códigos culturais 

mínimos necessários ao exercício da cidadania e indispensáveis na luta contra as 

desigualdades sociais.  

Dessa forma, concordamos com Perrenoud (1999, p. 17), quando afirma que 

vivemos um período de transição em que a democratização do ensino progrediu de modo 

espetacular, se comparada com o pensamento do início do século passado quando, por muito 

tempo, as sociedades europeias, por acreditarem não ser necessário muitas pessoas instruídas, 

usavam a seleção (e, portanto, a avaliação) para  excluir a maior parte dos indivíduos dos 

estudos aprofundados. Porém, apesar desse avanço, o distanciamento entre as classes sociais 

ainda se mantém, na primeira década do século XXI, e até mesmo tende a se agravar entre as 

camadas menos favorecidas e as classes média e alta, situação que permite ao autor concluir 

que, em escala planetária, o desenvolvimento da escolarização avança pouco e as 

desigualdades continuam gritantes. 
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Frente aos elementos postos nessa discussão, entendemos que a escola tem um 

papel importante a desempenhar nesse processo de desenvolvimento da escolarização das 

crianças e jovens, com vistas a um aprendizado para a vida toda, para o exercício da cidadania 

e para a complexidade do mundo atual. Isso pode se dá a partir da elaboração de projetos 

político-pedagógicos coerentes e inovadores e de sua organização disciplinar, pedagógica e 

educacional. Para Alarcão (2001, p. 19), a mudança da “cara” da escola passa pelo 

envolvimento das decisões político-administrativo-pedagógicas; passa, antes de mais nada, 

pelo envolvimento do elemento humano, das pessoas.  

Explicitaremos, a seguir, algumas questões fundamentais inerentes ao sistema 

nacional de avaliação dos rendimentos de escolares, a fim de evidenciar a formação docente 

como um veículo essencial à garantia de melhorias nas condições do aprendizado de crianças 

e jovens. 

 

 

3.1.1 Formação docente e rendimentos escolares  

 

 

Na avaliação nacional de rendimentos escolares de alunos do Ensino 

Fundamental, realizada em 2005, a Prova Brasil diagnosticou que os estudantes de 4ª série 

obtiveram, em Matemática e em Língua Portuguesa, notas que deveriam ser comuns na 1ª 

série. E os de 8ª série mal conseguiram alcançar os conteúdos previstos para a 4ª série. Essa 

Prova, juntamente com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), faz 

parte do diagnóstico, em larga escala, desenvolvido pelo INEP/MEC, que objetiva avaliar a 

qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes 

padronizados e de questionários socioeconômicos. 

Considerado como o principal instrumento de avaliação da educação brasileira, 

o SAEB, aplicado desde 1995, avalia, a cada biênio, as competências em Língua Portuguesa e 

Matemática, demonstradas por uma amostra representativa de estudantes na quarta e oitava 

séries da educação básica, e na terceira série do ensino médio, bem como considera as 

características do perfil de oferta dos setores público e privado, de todos os estados 

brasileiros.  

Extremamente importante para a análise da situação das escolas e dos sistemas 

educacionais brasileiros, o instrumento denominado como métrica ou escala coloca em ordem 
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de prioridades, do menor para o maior, o que os alunos sabem e aprendem, apresentando-os 

através de níveis de proficiência e condição /estágios de construção do conhecimento.  

Os dados obtidos pelo SAEB “[...] têm viabilizado um conhecimento bastante 

detalhado da situação do aprendizado dos alunos” (Soares, 2007, p. 14). Segundo dados do 

INEP/2005, mais de 60% dos alunos, em nível nacional, encontram-se entre os estágios 

crítico e muito crítico em Língua Portuguesa, de modo que, como leitores pouco competentes, 

leem de forma ainda pouco condizente com a série, construindo o entendimento apenas de 

frases simples. São leitores ainda no nível primário, que decodificam apenas a superfície de 

narrativas simples e curtas, localizando informações explícitas, dentre outras habilidades, ou 

que não desenvolveram habilidades de leitura mínimas condizentes com quatro anos de 

escolarização, não foram alfabetizados adequadamente, não conseguem responder aos itens da 

prova. Na região Nordeste e no Estado do Rio Grande do Norte, esses índices caem para 

16,71% e 11,69%, respectivamente. 

Em Matemática, a situação se agrava, considerando-se que mais de 80% dos 

alunos, em nível nacional, e mais de 90% na região Nordeste e no Estado do Rio Grande do 

Norte, encontram-se entre os estágios crítico e muito crítico. Tais estágios lhes possibilitam 

desenvolver apenas algumas habilidades elementares de interpretação de problemas aquém 

das exigidas para o ciclo. Além disso, não conseguem transpor para uma linguagem 

matemática específica comandos operacionais elementares compatíveis com a série.  

A partir de diagnósticos como esses, o MEC instituiu, através do Decreto 

6.094, de abril de 2007, o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, o qual é a 

conjugação dos esforços da União, estados, Distrito Federal e municípios visando à 

mobilização social pela melhoria da qualidade da educação básica. Fica definida no inciso I 

do Artigo 2º, a necessidade de se “estabelecer como foco a aprendizagem, apontando 

resultados concretos a atingir” como uma das diretrizes desse Compromisso. 

Para que tais resultados possam ser mais bem alcançados, o “Todos pela 

Educação” (BRASIL, 2007) define ainda que  

Art. 3
o
 - A qualidade da educação básica será aferida, objetivamente, com 

base no IDEB, calculado e divulgado periodicamente pelo INEP, a partir dos 
dados sobre rendimento escolar, combinados com o desempenho dos alunos, 

constantes do censo escolar e do Sistema de Avaliação da Educação Básica - 

SAEB, composto pela Avaliação Nacional da Educação Básica - ANEB e a 
Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Prova Brasil). 

 

Parágrafo único.  O IDEB será o indicador objetivo para a verificação do 

cumprimento de metas fixadas no termo de adesão ao Compromisso.   
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Nesse contexto, o objetivo principal do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB) é traçar um mapa mais detalhado das escolas do Brasil, 

identificando aquelas que precisam não apenas de mais investimentos, mas principalmente de 

assessoria para otimizar seus processos e ensinar melhor. Vinculado a um plano de metas, o 

IDEB também visa ajudar no monitoramento da evolução desses alunos e escolas, numa 

tentativa de sinalizar, de acordo com Góis e Pinho (2007) que não adianta aprovar um aluno 

que não aprendeu e que também não é interessante que os índices de reprovação sejam altos, o 

que leva à evasão escolar.  

Observa-se, entretanto, que o IDEB apresenta duas limitações: 

Como é baseado na métrica da escola ou do sistema educacional, seu valor 
pode ser aumentado com políticas pouco equitativas, como, melhorar a 

proficiência apenas dos bons alunos e, com isso, aumentar a já grande 

desigualdade educacional brasileira. Além disso, como para a padronização 
das escolas e dos sistemas em números entre 0 e 10 utilizaram-se os valores 

mínimoas e máximos da distribuição das notas dos alunos, valores quase 

impossíveis de ser atingidos pelas médias das escolas foram utilizados no 
algoritmo de padronização (SOARES, 2007, p. 24). 

 

SAEB. IDEB. Prova Brasil. Para nós, fica evidente que tantos dados de 

aferição dos rendimentos dos alunos só se justificam se as informações deles provenientes 

servirem de subsídios para a elaboração de propostas de intervenção pedagógica ou de gestão, 

as quais, por sua vez, deverão reconciliar a pedagogia e a avaliação, para a garantia de 

melhorias nas condições desse aprendizado, a fim de  “tornar o óbvio (a aprendizagem), 

necessário.” 

Vista nessa perspectiva, a formação docente é, dentre vários outros, um veículo 

essencial às melhorias desse processo, dada a natureza de sua função, que exige dos 

professores um envolvimento para com a gestão da sala de aula e dos conteúdos, processos 

quase sempre complexos e mutáveis, permeados por conflitos e problemas. E é nesse contexto 

que os professores atuam e precisam garantir as aprendizagens básicas aos seus alunos, para 

além dos valores culturais, morais, sociais e éticos. 

A concepção da UNESCO de que os professores são considerados os atores 

principais para tornar efetivo o direito a uma educação de qualidade para todos (2007, p. 59), 

constitui ideia central das Diretrizes para a Formação Inicial de Professores da Educação 

Básica, as quais defendem que  

É amplamente reconhecido que só a existência de professores preparados e 
comprometidos com a aprendizagem dos alunos pode dar sustentação a 

médio e longo prazo à reforma da educação básica e abrir caminho para que 

novas gerações da mesma surjam, a partir da avaliação e ajuste das medidas 

que estão sendo implementadas agora. Embora todas as políticas que se 
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destinam a prover as condições básicas para o funcionamento da escola 

sejam importantes, só professores que assumam, na prática, os princípios da 

reforma poderão garantir o bom uso dos materiais, fazer do desenvolvimento 
curricular um processo vivo e dar à gestão educacional a dimensão 

pedagógica da qual ela tanto se ressente nos dias de hoje (BRASIL, 2000, p. 

512) 

                                            

Assim entendido, esperam-se deles, cada vez mais, competências diversas, 

condizentes não apenas com o domínio específico de sua profissão, que é o de transmitir o 

conhecimento aos seus alunos, mas principalmente, com a capacidade de desenvolver 

habilidades intelectuais e manuais que possibilitem adaptações e apresentem resultados 

favoráveis às situações diversas.  

Ao afirmar que o ensino não é mais como era antes, Perrenoud (2002, p. 56) 

afirma que 

Os programas renovam-se cada vez mais rapidamente; as reformas sucedem-
se sem interrupção; as tecnologias tornam-se incontornáveis; os alunos estão 

cada vez mais menos dóceis; os pais transformam-se em consumidores de 

escola muito atentos e exigentes [...]; as estruturas tornam-se cada vez mais 

complexas; a avaliação deve se tornar mais formativa e a pedagogia mais 
diferenciada; o trabalho em grupo [...] exige que os estabelecimentos 

escolares anunciem e realizem projetos. 

 

De modo geral, segundo o autor, as condições de exercício do ofício de 

professor tornaram-se muito mais complexas e, às vezes, se degradaram ao mesmo tempo em 

que aumentaram as ambições dos sistemas educativos, o que torna necessária uma formação 

docente que leve em conta toda essa complexidade dos contextos em que estão inseridos esses 

professores.  

No Brasil, de acordo com os Referenciais para a formação de Professores 

(BRASIL, 1999, p. 56), os processos formativos precisam intencionalmente 

 
possibilitar o desenvolvimento do professor como pessoa, como profissional, 

como cidadão. Isso deverá refletir-se nos objetivos da formação, na eleição 

de seus conteúdos, na opção metodológica, na criação de diferentes tempos e 

espaços de vivência para os professores e na organização institucional.  
 

 

Isso evidencia que a formação, seja ela inicial ou continuada, precisa 

possibilitar aos professores o conhecimento sobre os saberes necessários ao exercício da 

docência a partir de práticas pedagógicas contextualizadas e significativas com vistas a ações 

cotidianas que garantam a aprendizagem de seus alunos. 

Nessa perspectiva e partindo do pressuposto de que os saberes e as práticas 

docentes são fortes componentes para a efetivação de uma educação básica de qualidade, 
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entendemos que é preciso investir, dentre outros aspectos, em processos formativos que levem 

em consideração tais saberes e práticas.  

Assim sendo, discutiremos a seguir sobre o curso de Pedagogia, espaço de 

formação inicial superior de professores dos anos iniciais do ensino fundamental. 

 

 

3.1.2 Retrospectiva histórica do Curso de Pedagogia: elementos de discussão  

 

 

As precárias condições de trabalho nas escolas públicas e a situação social do 

professor, associadas a outros fatores, como a qualidade do ensino fundamental no Brasil 

(Oliveira, 2006) têm gerado, ao longo dos anos, um certo distanciamento entre aqueles que 

pleiteiam uma vaga nas universidades e os cursos de licenciatura. O “querer ser professor” da 

educação básica nos parecer não atrair tanto os futuros profissionais, principalmente quando o 

status social da profissão docente tem sido estabelecido em termos quase exclusivamente 

econômicos, fazendo com que a função passe a ser desconsiderada ou relativizada. 

Esse distanciamento acaba sendo maior ainda no que diz respeito ao curso de 

Pedagogia, em especial por formar professores para atuarem nos anos iniciais do ensino 

fundamental, o que faz com que ele seja visto por alguns como de pouco prestígio frente aos 

demais cursos universitários e de pouca identificação frente ao campo profissional e ao 

mercado de trabalho no momento da escolha para a formação profissional.  

Em nossa atuação como professora deste curso, é comum ouvirmos, nos 

corredores das universidades, comentários sobre a sua desvalorização. Quer seja na opinião de 

alguns de seus alunos, quer seja na de alguns alunos de outras licenciaturas, ou da sociedade 

em geral, a “Pedagogia”, como é assim conhecido, por não oferecer outras perspectivas de 

formação para além da atuação de professor para os anos iniciais do ensino fundamental, 

parece ser o primo pobre das licenciaturas, uma vez que os alunos que ingressam nas demais 

licenciaturas geralmente o fazem, conforme afirmação de Mello (2000 apud UNESCO, 2004, 

p. 35), “[...] na expectativa de serem biólogos, geógrafos, matemáticos, linguistas, 

historiadores ou literatos, dificilmente professores de biologia, de geografia, de línguas ou de 

literatura”.  

Paralelamente a esse contexto, permeiam, entre estudiosos, discussões de que 

esse curso apresenta, desde a sua origem, proposta de uma dupla formação para os 

profissionais que o procuram.  Tais discussões nos remetem a uma breve retrospectiva 
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histórica do Curso de Pedagogia, aqui realizada a partir da leitura de documentos oficiais 

como o Parecer Nº 5/2005/CNE/CP (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2005), 

bem como de estudos realizados por Brzezinski (2002); Libâneo (2007); Silva (2002), dentre 

outros. 

Abordando sobre a identidade desse curso, Brzezinski (2002, p.54) afirma que 

a questão tem ocupado amplo espaço nos meios educacionais e acadêmico-profissionais, de 

modo que, para alguns, “falta-lhe-ia um objeto de estudo próprio, [...] para outros, a 

indefinição vem do campo profissional, e, para terceiros, a culpa é do currículo”.  Para a 

autora, entender os processos que definem a identidade desse curso requer conhecer a sua 

história, a importância social que possa ter tido, que talvez foi perdida e que precisa realmente 

ser identificada. 

Tendo como base a leitura do Parecer nº 5/2005 do Conselho Nacional de 

Educação CNE/CP para nós fica evidente que o curso de Pedagogia, inicialmente 

regulamentado pelo Decreto-Lei n° 1.190, em 1939, apresenta, já no seu início, proposta de 

uma dupla formação: conforme definido por este Parecer, formava bacharéis denominados 

“técnicos em educação”, e licenciados, permitindo atuar como professor, aos que, tendo 

concluído o bacharelado, cursassem mais um ano de estudos, dedicados à Didática e à Prática 

de Ensino. Tal dualidade, “dissociava o campo da ciência pedagogia do conteúdo da didática, 

abordando-os em cursos distintos e tratando-os separadamente” (Parecer Nº 5/2005 - 

CNE/CP), gerando uma indefinição ao curso por dois motivos: através da estrutura curricular, 

pela falta de clareza entre as disciplinas do bacharelado, as quais deveriam informar sobre a 

teoria educacional, e as da licenciatura, que deveriam tratar dos aspectos didáticos.  

Esse sistema de formação dicotômica permaneceu durante vinte e três anos, até 

1962. Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 

4.024/61, o Curso de Pedagogia sofre alterações através de Parecer nº 251/62, que fixou o 

Currículo Mínimo Nacional e a duração do curso prevista para quatro anos (para o 

Bacharelado e a Licenciatura), preservando, no entanto, a dicotomia bacharelado- 

licenciatura, omitindo-se em relação ao campo de atuação tanto do técnico como do 

especialista em educação. Dessa forma, não foram resolvidos os problemas fundamentais do 

currículo e da identidade do pedagogo, advindos desde a sua origem.  

Ainda de acordo com o Parecer nº 5/2005, em 1968, a Lei nº 5.540/68 

reformula o ensino superior, como resultado da imediata reorientação da política educacional 

que foi planejada e posta em prática pelos militares com o golpe de Estado em 1964. Essa Lei 

extingue as Faculdades de Filosofia Ciências e Letras, lugar do Curso de Pedagogia desde 
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1939, o qual, reorganizado pelo Parecer nº 252/69, incorporado à Resolução nº 02/69, passa a 

ser acolhido pelos Institutos de Conteúdos Específicos e da Faculdade de Educação. 

Discutindo sobre o assunto, Libâneo (2007, p.46) afirma que 

O Parecer CFE 252/69 abole a distinção entre bacharelado e licenciatura, 

mas mantém a formação de especialistas nas várias habilitações, no mesmo 

espírito do Parecer CFE 251/62. Com suporte na idéias de ´formar o 

especialista no professor`, a legislação em vigor estabelece que o formado no 

curso de Pedagogia recebe o título de licenciado. (grifo do autor). 

Essa proposta mantinha uma lógica curricular de formação dos especialistas, 

que perdurou até os anos 90 do século XX, a qual não continha disciplinas que os 

conduzissem à reflexão e à apropriação dos conteúdos e métodos próprios do ensino básico 

elementar, espaço para o qual estavam legalmente aptos a atuar, com exceção da Didática, que 

passou a figurar na parte comum do currículo mínimo. 

Em meados dos anos 80, com a abertura política no Brasil, surgiram novas 

perspectivas para o curso de Pedagogia, em especial a partir do Movimento Nacional pela 

Reformulação dos Cursos de Formação de Profissionais da Educação. Como fruto desse 

movimento, dá-se, no início da década de 90, a criação da Comissão Nacional dos Cursos de 

Formação do Educador (CONARCFE), órgão executivo do movimento que continuaria com o 

processo de reformulação dos cursos, cujos objetivos principais eram os de: organizar 

comissões estaduais representativas para mobilizar as IES, bem como mobilizar os 

educadores para acompanhar o processo de reformulação curricular nas IES.  

De acordo com Brzezinski (2002), a Associação Nacional de Formação de 

Profissionais de Educação (ANFOPE) surge então, por ocasião do V Encontro Nacional, 

defendendo, dentre outras propostas, uma política de formação do pedagogo que incluía uma 

formação inicial de qualidade com suporte na base comum nacional e uma formação 

continuada e em condições de trabalho dignas, de modo que “a docência passa a ser 

considerada a base da formação do educador e a marca de sua identidade, embora não sem 

controvérsias” (BRZEZINSKI, 2002, p. 58).  

Com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de nº 

9.394/1996, o curso de Pedagogia passou a ser tema bastante discutido no final do século XX, 

quanto aos rumos de processos formativos de professores para os anos iniciais do ensino 

fundamental, devido ao texto dado pela legislação, nos artigos 62, 63 e 64, que tratam da 

formação dos profissionais da educação, conforme citados neste capítulo. 

Contribuindo com essa discussão, Silva (2002, p. 76) afirma que os conteúdos 

desses artigos causaram grande impacto e, consequentemente, especulações quanto às 



  54 

possibilidades da gradativa extinção do curso de Pedagogia no Brasil, uma vez que “uma 

análise, mesmo que rápida, dos dispositivos indicados permitiu que se fizesse a previsão de 

que, com o tempo, o curso perderia suas duas mais antigas funções:” o da preparação 

pedagógica do magistério em nível médio (uma vez que esse nível de ensino na modalidade 

Normal entraria em processo de desaparecimento) e aquela que se refere à formação dos 

especialistas da educação (pelo menos nos locais onde se pudesse adotar o nível de pós-

graduação com esse fim). 

Para esta autora,  

essas especulações deram origem à certeza de que, a médio e a longos 

prazos, a sobrevivência do curso de Pedagogia nas diferentes realidades 

brasileiras dependeria de como fosse encaminhada outras de suas funções: a 
de preparação de docentes para a educação infantil e para as primeiras séries 

do ensino fundamental. (SILVA, 2002, p. 76). 

A autora afirma ainda que a certeza de que a preservação da função de preparar 

professores para as primeiras séries do ensino fundamental dependeria de como os 

legisladores quisessem se comportar perante aqueles artigos da Lei estava pautada numa 

desconfiança fundada na possibilidade de que eles, da maneira como se apresentavam, 

pudessem constituir objeto de uma interpretação forjada que expropriasse do curso essa 

função (SILVA, 2002, p. 77). 

Essa contextualização nos permite perceber que as discussões em torno das 

Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia surgem, então, nesse e a partir desse 

contexto de desconfiança, trazendo consigo a definição do campo de atuação do pedagogo 

como uma atividade da docência, compreendida para além da atividade pedagógica de ensino 

em sala de aula, possibilitando o exercício profissional do pedagogo, 

  

[...] na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos 

cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, e em cursos de Educação 
Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em outras áreas 

[escolares e não escolares] nas quais sejam previstos conhecimentos 

pedagógicos (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2006). 
 

Dessa forma, na primeira década do século XXI, os desafios ainda continuam 

postos na busca de uma identidade própria para o curso de Pedagogia, frente aos impasses 

teórico-práticos, uma vez que não tem conseguido definir claramente qual profissional para 

quais campos de atuação pretende formar, bem como organizar os seus currículos de modo a 

superar a fragmentação histórica da ciência pedagógica e do trabalho didático, objetos da ação 

do pedagogo.  
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Porém, em meio a tantas incertezas, é preciso pensar a formação docente 

(inicial e continuada) como momentos de um processo contínuo de construção de uma prática 

docente qualificada e, ainda, como um meio necessário à busca de caminhos para a resolução 

de algumas das problemáticas do ensino básico no atual contexto. Pois compreendemos que 

existem estreitas relações entre o conhecimento que se produz na universidade, durante o 

processo da formação de professores, e os conhecimentos produzidos pelas crianças e jovens 

nas salas de aula na educação básica. 

 

 

3.1.3 Programa Especial: uma alternativa para o desenvolvimento profissional de 

professores em exercício 

 

 

As iniciativas do plano da formação inicial e continuada de professores da 

educação básica seguem a tendência das reformas liberalizantes que se estendiam para toda a 

América Latina, nos meados da década de 90. Esse modelo tem como referência central a 

pedagogia pragmática para a empregabilidade, cuja perspectiva, de caráter individualista e 

imediatista em relação ao mercado de trabalho, vai constituir elemento determinante para os 

fins pretendidos dessa reforma, considerando estratégica a formação desses professores.  

Assim, são delineadas mudanças na organização acadêmica do sistema de 

ensino superior com a criação de novas instâncias para a formação de professores, como o 

Instituto Superior de Educação (ISE) e o Curso Normal Superior; são introduzidas novas 

concepções quanto à identidade do professor e sua formação, privilegiando como base 

curricular o modelo de competências profissionais, então definidas na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN), de 1996, através doa artigos 62, 63 e 64, conforme 

citados abaixo: 

Art. 62.  A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura de graduação plena em 

universidades e institutos superiores de educação, admitida como formação 

mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro 

primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 
modalidade Normal.  

 

Art. 63.  Os institutos superiores de educação manterão:  
I - cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o 

curso normal superior, destinado à formação de docentes para a educação 

infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental;  
II - programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de 
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educação superior que queiram se dedicar à educação básica;  

III - programas de educação continuada para os profissionais de educação 

dos diversos níveis. 
 

Art. 64.  A formação de profissionais de educação para administração, 

planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a 

educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em 
nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta 

formação, a base comum nacional (BRASIL, 2006) 

 

Nessa perspectiva, a formação inicial é aqui entendida como aquela que se 

recebe no interior de uma instituição de ensino (seja de nível médio com habilitação no caso 

dos professores para os anos iniciais do ensino fundamental, e/ou superior nas universidades 

ou nos institutos superiores de educação), e a formação continuada (ou em serviço, em 

exercício) é aquela desenvolvida ao longo da trajetória profissional do docente, em especial 

no interior das próprias escolas, e/ou nos cursos de pós-graduação lato e stricto sensu. 

Situados entre as formações inicial e continuada, existem os programas desenvolvidos com a 

finalidade de titular professores em exercício, que já exercem profissionalmente suas 

atividades. Esses docentes, dependendo da titulação exigida e/ou da escolaridade que já 

possuam, necessitam de uma formação que ofereça um currículo com o mesmo patamar e a 

mesma amplitude do conhecimento profissional estabelecido pela formação inicial em nível 

médio ou superior. 

A necessária articulação entre as formações inicial e continuada na perspectiva 

de se propiciar a relação entre teoria e prática levando-se em conta a realidade das salas de 

aula em que atuam ou atuarão os professores, bem como as condições necessárias ao exercício 

da docência, contribuem no/para o desenvolvimento profissional doente. Segundo estudos de 

Garcia (1999, p. 137), a abordagem sobre o desenvolvimento profissional de professores 

“apresenta uma forma de implicação e de resolução de problemas escolares a partir de uma 

perspectiva que supera o caráter tradicionalmente individualista das actividades de 

aperfeiçoamento dos professores”. 

Inicial e/ou continuada, importa-nos, entretanto, que se observem, no atual 

contexto, a sintonia dessas propostas formativas em relação às necessidades da escola hoje, 

bem como as próprias condições que são postas ao desenvolvimento do trabalho docente. A 

esse respeito, quando se procura refletir sobre a formação dos docentes brasileiros, constata-se 

que as atuais políticas sobre docentes não foram suficientes para fortalecer essas condições, 

nem para garantir o aprendizado dos estudantes.  
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Esse contexto requer, ainda, compreender que os paradigmas de formação se 

aproximam da realidade, mas não traduzem a própria realidade, uma vez que não são 

construções neutras, pois dependem do envolvimento dos atores envolvidos no processo.   

Apesar de os professores reaparecem, neste inicio do século XXI, conforme 

indica Nóvoa (2008, p.21), como elementos insubstituíveis não só na promoção da 

aprendizagem, mas também no desenvolvimento de processos de integração que respondam 

aos desafios da diversidade e de métodos apropriados de utilização das novas tecnologias, de 

acordo com a UNESCO (2007), as ações dos países para melhorar a qualidade do trabalho 

docente tiveram menor impacto do que o esperado. Em que pese tudo que se realizou, para 

uma grande quantidade de alunos, a escola não está garantindo as habilidades básicas para a 

vida, como ler, escrever, quantificar, escutar, falar, pensar e comunicar-se e [...] os 

professores converteram-se em parte do problema, muitas vezes por sua falta de preparo e seu 

excessivo corporativismo (UNESCO, 2007, p. 60), 

Tomando como base vários estudos em torno dessa temática, entendemos a 

formação em serviço como um componente de uma estratégia mais ampla de 

profissionalização do professor, indispensável para implementar políticas de melhoria da 

educação básica. Entendemos ainda que os saberes que constituem as propostas formativas 

docentes servem de base à construção da identidade pessoal e profissional do professor, assim 

como às matérias e aos conhecimentos incorporados nos programas escolares. Principalmente 

quando associamos essa formação aos dados apresentados nos resultados de desempenho dos 

alunos desses professores que constituem a grande maioria do quadro docente em nível local, 

regional e nacional.  

Estudos diversos mostram que a formação docente, como vem sendo 

ministrada, não tem sido suficiente para fundamentar a complexidade que envolve o “ser 

professor”, o que coloca em evidência a necessidade de, dentre vários outros fatores, (re) 

pensar o papel dos saberes ali construídos e reconstruídos, como elementos capazes de 

“dotar” a ação docente de habilidades e competências diversas, em especial para o atual 

contexto cada vez mais exigente. 

Paralela a essa discussão, sabemos que uma parte significativa dos professores 

que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental iniciou suas funções docentes tendo como 

fundamento teórico básico os estudos realizados no magistério das Escolas Normais, em nível 

médio. Isso faz com que muitos deles já estejam em final de carreira, sem terem tido acesso 

ao processo da formação universitária, o que é o caso dos professores investigados por essa 

pesquisa. Ou ainda, que tal acesso somente haja acontecido, sob força legal, a partir da 



  58 

promulgação da Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96 e do Plano Nacional de Educação – 

2000, os quais apresentam novos critérios para a formação dos professores para lecionarem 

nos anos iniciais do ensino fundamental.  

A LDB, no art. 87, §4º, definiu que “até o fim da Década da Educação somente 

serão admitidos professores habilitados em nível superior ou formados por treinamento em 

serviço”. A instituição da década da educação e a exigência de cursos superiores de 

licenciatura plena para os professores da educação básica fizeram com que os cursos de 

formação desses profissionais se expandissem significativamente a partir da segunda metade 

da década de 1990. 

O Proformação, programa formativo objeto de nosso estudo, enquadra-se como 

uma dessas propostas, visando atender às necessidades de um considerável número de 

professores do Estado do Rio Grande do Norte, nas áreas de abrangência da UERN. Esses 

professores ingressaram no magistério tendo como fundamento teórico básico os estudos 

realizados no magistério das Escolas Normais, em nível médio, porém, em função das 

exigências legais, deveriam ingressar na formação universitária até o prazo determinado.   

Frente ao exposto, e para um melhor encaminhamento de nossas discussões, 

abrimos um breve parêntese, uma vez que nos convém indagar se a formação proposta por 

este Programa Especial recebe a terminologia de “inicial” ou “continuada”. De acordo com a 

sua proposta, o Proformação constitui um Programa de formação continuada, apresentando 

uma forma diferenciada de funcionamento através da qualificação em serviço, tendo como 

base legal os artigos 61e 81 da Lei 9.394/96. Porém, ao mesmo tempo, esse documento 

evidencia que se trata de uma formação inicial em nível superior através de um Curso de 

Pedagogia, com habilitação em Magistério dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – 

Licenciatura Plena, o que confere o título de Professor Licenciado em Ensino Fundamental 

para os Anos Iniciais. 

No intuito de melhor definir os rumos norteadores de nossa investigação, 

concordamos com Dieb (2004) ao pensarmos estar diante de um jogo de nomenclatura que 

pode nos causar um pequeno impasse, já que os alunos do Proformação estão há alguns anos 

em pleno exercício de suas funções de professores, mas somente agora  cursando uma 

licenciatura na universidade, instituição de ensino superior. 

No que diz respeito a esse impasse, Garcia (1999, p. 26) contribui com essa 

discussão ao definir que 

A formação de professores é a área de conhecimentos, investigação e de 

propostas teóricas e práticas que, no âmbito da Didática e da Organização 
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escolar, estuda os processos através dos quais os professores – em formação 

ou em exercício – se implicam individualmente ou em equipa, em 

experiências de aprendizagem através das quais adquirem ou melhoram os 
seus conhecimentos, competências e disposições, e que lhes permite intervir 

profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do currículo e da 

escola, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação que os alunos 

recebem. 
  

Esse autor defende que o conceito de formação pode se referir tanto aos 

sujeitos que estudam para serem professores, como àqueles docentes que já têm alguns anos 

de ensino. Para ele, “o conceito é o mesmo, o que poderá mudar é o conteúdo, foco ou 

metodologia de tal formação.” Garcia (1999, p.26) 

Diante disso, o nosso estudo pretende concentrar-se na expressão formação 

universitária em serviço, sem distinguir entre inicial ou continuada, considerando-se que 

apesar de os professores investigados estarem em processo da formação universitária, 

conforme determinação da LDB, considerada pela grande maioria dos teóricos como a 

formação inicial, eles vêm de uma formação técnica em nível de ensino secundário, a qual não 

pode ser desconsiderada como parte essencial de sua formação mais ampla. 
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4 OS PARADIGMAS  FORMATIVOS DOCENTES: SÍNTESE DAS ABORDAGENS 

TEÓRICAS  

 

 

Abordamos, neste capítulo, discussões referentes aos paradigmas formativos 

docentes, numa perspectiva teórica multirreferencial, a partir de autores que desenvolvem 

pesquisas ligadas aos saberes e aos processos formativos docentes, dentre eles: Pérez Gómez 

(1998); Gimeno Sacristán e Pérez Gómez (1998); Tardif (2002); Altet (2001); Paquay e 

Wagner (2001); Garcia (1999); Baldi (2008); La Torre e Barrios (2002) e outros que tratam 

das perspectivas ideológicas dominantes no discurso teórico e no desenvolvimento prático da 

função docente e da formação do professor.  

Para melhor discutirmos a temática proposta, convém-nos uma breve 

abordagem sobre o que é um paradigma. Kuhn (2003), filósofo e historiador da ciência, 

introdutor de modificações importantes na maneira de compreendê-la, define-o como “aquilo 

que os membros de uma comunidade partilham e, inversamente, uma comunidade científica 

consiste em homens que partilham um paradigma” (KUHN, 2003, p. 219). Muito mais do que 

uma teoria, o paradigma apresenta-se como algo no início das teorias, cuja construção põe fim 

às controvérsias existentes na área a respeito de determinados fundamentos, dando início a 

uma sinergia unificadora ao redor de uma nova temática. 

Quanto aos paradigmas formativos docentes, buscamos subsídios nos estudos 

de Tardif (2002, p. 150) para evidenciar que o que se entende aqui por modelo, paradigma, 

perspectiva, ou tipo de ação, são na verdade, ” as representações elaboradas e veiculadas pelos 

professores”  e pelos formadores de professores, as quais servem para definir essa formação, 

bem como para estruturá-la e orientá-la em situações de ação. Servem ainda para evidenciar 

que  

a função prática de tais teorias consiste em oferecer aos educadores razões 

para agir tal como o fazem ou como o deveriam fazê-lo: uma teoria da 

atividade educativa nada mais é do que um modelo de ação formalizado, em 

conjunto sistemático e coerente através das normas do pensamento racional 
ou científico.  (TARDIF, 2002, p. 150).  

 

Na busca de mais clareza frente à multiplicidade de conceitos existentes sobre 

a temática, encontramos em Baldi (2008, p. 84) uma melhor organização das várias interfaces 

que nos permitem perceber a variedade de terminologias utilizadas na definição dos rumos 

norteadores dos estudos sobre a formação de professores, que se vinculam às abordagens: 
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“Modelos” para autores como Joyce Weil (1972), Ferry (1983); 

“Paradigmas” para Zeichner (1983), Schön (1983), Paquay (1997); 

“Orientações” para Feiman-Nesmser (1990), “Perspectivas teóricas” para 
Angulo (1990); “Programas” para Houston e Newman (1982), Schulman 

(1986); “Tendências” MEC/Brasil (1999). 

 

No que diz respeito às concepções inerentes ao professor, Garcia (1999, p. 30) 

afirma ser possível encontrar numerosas e, por vezes contraditórias, imagens ao seu respeito: 

“eficaz, competente, técnico, pessoa, profissional, sujeito que toma decisões, investigador, 

sujeito que reflecte, etc.”, sendo que tais concepções variam em função de diferentes 

abordagens, paradigmas ou orientações, e estas, por sua vez, vão influenciar de modo 

determinante os conteúdos, os métodos e estratégias para formar os professores. 

Também nessa perspectiva de definição, Paquay e Wagner (2001, p. 135), ao 

discutirem sobre competências profissionais afirmam que “todo saber científico constrói-se 

com bases em paradigma, isto é, em núcleos de princípios e hipóteses fundamentais que 

determinam tal ou qual modo de abordagem de uma realidade” e apresentam seis paradigmas 

relativos ao ofício do professor, a saber: “o culto”, o “técnico”, o “prático artesão”, o “prático 

reflexivo”, o “ator social” e “a pessoa”. 

Existem vários outros estudos que buscam uma definição de paradigmas de 

formação docente que evidenciam essa variedade de modelos de professores, entre eles, está o 

de Altet (2001) que apresenta: Professor Magister, ou Mago; Professor Técnico; Professor 

Engenheiro ou tecnólogo; Professor Profissional ou reflexivo.  

Dada essa diversidade de terminologias que definem os eixos norteadores da 

formação de professores, apresentamos a seguir no Quadro 1 a classificação das orientações 

conceituais sobre Formação do Professorado elaborada por Tejada (1999, apud La Torre e 

Barrios, 2002, p. 29), a qual apresenta imagens a respeito do professor a partir das várias 

concepções, abordagens, paradigmas ou orientações para formar os professores.  
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Teóricos Artesanal Acadêmica Tecnológica Pessoal Prática Crítica/social 

Joyce 

(1975) 

Modelo 

Tradicional 

Modelo 

Acadêmico 

Modelo 

Competência 

Modelo 

Individualista 

 Modelo 

Progressista 

Zeichner 

(1983) 

 Acadêmica Comportamental Individualista  Pesquisa-ação 

Kirk (a986)   Racionalismo   Radicalismo 

Zimpher e 

Howey 

(1987) 

  Técnica Pessoal Clínica Crítica 

Kennedy 

(1987) 

 Aplicação de 

teoria,  

princípios 

Aplicação de 

técnicas 

 Ação 

deliberativa, 

análise 

crítica 

Análise crítica 

Hartnett e 

Naish 

(1990) 

Artesão  Técnico   Crítico 

Feiman-

Nemser 

(1990) 

 Acadêmica Tecnológica Pessoal Prática Crítica 

Bourdoncle 

(1990) 

Carismático Cultivado Profissional  Profissional  

Doyle 

(1990) 

Bom 

empregado 

Professor 

jovem 

Inovador Diligente Profissional 

Reflexivo 

 

Pérez 

Gómez 

(1992) 

 Enciclopédico 

Compreensivo 

Modelo 

Treinamento 

Modelo adoção 

de decisão 

 Enfoque 

tradicional 

Enfoque 

reflexivo da 

prática 

Crítica de 

reconstrução 

social 

Pesquisa-ação 

Marcelo 

Garcia 

(1994) 

 Acadêmica Tecnológica Pessoal Prática Crítica social 

Paquay 

(1994) 

Prático 

Artesão 

Professor 

instrutor 

Técnico Pessoal Prático 

Reflexivo 

Ator social 

Lang (1996) Artesanal Acadêmica Ciências 

aplicadas 

Pessoal Profissional Social Crítica 

Ferrández 

(1998) 

Artesanal Acadêmicista Técnica Individualista Prátia Social 

recontrutivista 

Quadro 1 - Classificação das Orientações Conceituais sobre Formação do Professorado  

Fonte: Tejada (1999 apud La Torre e Barrios, 2002, p.29) 
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Para nós, fica evidente que cada uma dessas orientações/perspectivas explica 

um pouco da realidade do “ser professor”. Contudo, nenhuma compreende totalmente, por si 

só, a complexidade da formação do professorado, pois o exercício da docência, integra, por 

excelência, demais funções e atua de formas diversas, o que faz com que o professor possa ser 

identificado a partir de diferentes perfis, capazes de darem respostas a determinados contextos 

políticos e sócio-históricos. E tal diversidade torna difícil a elaboração e a organização de uma 

proposta curricular de formação que a contemple, em especial para professores em exercício. 

Dessa forma, para melhor caracterizar o paradigma de formação presente na 

proposta do Proformação, desenvolvemos, inicialmente, uma abordagem analítica quanto à 

proposta desse modelo de formação, no intuito de evidenciarmos os paradigmas então 

presentes. Esses elementos serão tratados no próximo tópico deste capítulo.  

Ao tratarmos da já referida análise documental, partimos do princípio de que 

planejar o currículo significa dar-lhe forma e adequá-lo às peculiaridades das finalidades da 

educação. Consiste em selecionar opções de cultura básica para os cidadãos. “Daí que se 

requer esclarecer quais os critérios culturais, sociais, econômicos e profissionais justificam 

essas opções, assim como derivar as consequências e medidas oportunas das decisões tomadas 

para torná-las viáveis na prática.” (GIMENO SACRISTÁN; PÉREZ GÓMEZ, 1998, p. 234). 

Significa, portanto, assumir posturas paradigmáticas. 

Em uma outra obra, Gimeno Sacristán (2000, p. 21) afirma que,  

conceber o currículo como uma práxis significa que muitos tipos de ações 

intervêm em sua configuração, que o processo ocorre dentro de certas 
condições concretas, que se configura dentro de um mundo de interações 

culturais e sociais, que é um universo construído não-natural, que essa 

construção não é independente de quem tem o poder para construí-la. 

 

Frente às várias conceitualizações atualmente existentes sobre currículo, 

Gimeno Sacristán (2000, p.148) considera que, em qualquer conceitualização, o estudo do 

currículo deve servir, primeiramente, para oferecer uma visão da cultura que se dá nas 

escolas, em sua dimensão oculta e manifesta, levando em conta as condições em que se 

desenvolve. Segundo, trata-se de um projeto que só pode ser entendido como um processo 

historicamente condicionado, pertencente a uma sociedade, selecionado de acordo com as 

forças ali dominantes, com capacidade não apenas de reproduzir, mas também de incidir nessa 

mesma sociedade. Terceiro: o currículo é um campo no qual interagem ideias e práticas 

reciprocamente. Por fim, como projeto cultural elaborado, o currículo condiciona a 

profissionalização do docente e é preciso vê-lo como uma pauta com diferente grau de 

flexibilidade para que os professores intervenham nele. 
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Entender os propósitos do que está implícito no currículo nos permite partir de 

um modelo de análise mais global, que tente refletir as interações que se dão entre os 

fenômenos didáticos do ensino e outras práticas não didáticas, mas ligadas ao didático: 

organizativas, político-administrativas, de controle, de produção de meios didáticos, de 

avaliação de currículos, etc. 

De acordo com Gimeno Sacristán e Pérez Gómez (1998, p. 145), o que 

chamamos sistema curricular “é um marco para compreender e sistematizar os problemas 

relacionados com o currículo, [...] uma espécie de esquema formal „organizador‟ da teoria do 

mesmo, como marco de explicação”, segundo o qual “as perspectivas epistemológicas com 

que se investiga ou se pensa o currículo não são teorias por si mesmas, mas enfoques ou 

paradigmas. Ao se trabalhar sob seus pressupostos, dão lugar a uma visão ou outra, 

produzindo explicações diferentes”.  

Nessa perspectiva, optamos pelos estudos de Pérez Gómez (1998b), o qual 

apresenta as perspectivas ideológicas dominantes no discurso teórico e no desenvolvimento 

prático da função docente e da formação do professor, a partir de uma síntese das 

contribuições das propostas de Zeichner (1990) e de Feiman-Nemser (1990). Entendemos que 

a sua abordagem é a que melhor nos fornece elementos para o nosso trabalho. Trazemos ainda 

considerações de Garcia (1999) sobre tais perspectivas, no sentido de melhor ilustrar a 

abordagem. 

Assim sendo, Pérez Gómez (1998b) distingue quatro perspectivas básicas, que 

denomina de acadêmica, técnica, prática e de reconstrução social. Apresentamos aqui uma 

breve abordagem de cada uma dessas perspectivas, evidenciando as correntes ou enfoques que 

as enriquecem ou as singularizam.  

Na perspectiva acadêmica, diferenciam-se dois enfoques extremos, entre os 

quais, segundo Pérez Gómez (1998b, p. 354), “se encontram distintas posições intermediárias: 

o enfoque enciclopédico e o enfoque compreensivo”.  

O enfoque enciclopédico considera o conhecimento do professor “como uma 

acumulação dos produtos da ciência e da cultura” e sua tarefa docente “como a exposição 

clara e ordenada dos componentes fundamentais das disciplinas do saber.” (PÉREZ GOMEZ, 

1998b, p. 355). Para esse enforque, a lógica didática é a da homogeneidade. Já o enfoque 

compreensivo considera o professor como o “intelectual que põe o aluno em contato com as 

aquisições científicas e culturais da humanidade” e suas competências se constituem “no 

conhecimento das disciplinas, objetos de estudo, e no domínio das técnicas didáticas para uma 

transmissão mais eficaz, ativa e significativa das mesmas.” (PÉREZ GOMEZ, 1998b, p. 355). 
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Em ambos os enfoques, a formação do docente firma-se na aquisição da 

investigação científica, seja disciplinar, seja de didática das disciplinas e, consequentemente, 

vê o professor como um intelectual, a partir da aquisição do conhecimento acadêmico 

produzido pela investigação científica, referindo-se fundamentalmente ao âmbito das ciências 

e das artes liberais, cuja aprendizagem estaria apoiada na teoria.  

Na discussão dessa abordagem, Garcia (1999, p. 34) evidencia que “a formação 

de professores não só deve procurar que os professores sejam conhecedores especialistas do 

conteúdo que têm de ensinar, mas sujeitos capazes de transformar esse conhecimento do 

conteúdo em conhecimento de como o ensinar” 

A perspectiva técnica, que se propõe dar ao ensino o status e o rigor dos quais 

carecia a prática tradicional, e considerando a qualidade do ensino evidenciada na qualidade 

dos produtos e na eficácia e economia de sua realização, entende o professor como “[...] um 

técnico que domina as aplicações do conhecimento científico produzido por outros e 

transformado em regras de atuação.” (Pérez Gómez, 1998b, p. 356). Esse professor deve 

aprender conhecimentos e desenvolver competências e atitudes adequadas à sua intervenção 

prática, apoiando-se no conhecimento que os cientistas básicos e aplicados elaboram, não 

necessitando, nesse caso, chegar ao conhecimento científico, mas dominar as rotinas de 

intervenção técnica que se derivam daquele. De acordo com o autor, os programas de 

formação docente seguem a mesma estrutura e princípios dos programas de formação de 

profissionais técnicos, baseados no modelo da racionalidade instrumental ou técnica, 

denominada por Schön (1983) como epistemologia da prática, na qual 

geralmente, o currículo profissional começa com um corpo central de ciência 

comum e básica seguido dos elementos que compõem as ciências aplicadas. 

Os componentes de competências e atitudes profissionais geralmente são 

denominados práticos ou trabalhos clínicos e podem ser oferecidos 
simultaneamente com os componentes das ciências aplicadas ou inclusive de 

forma posterior. (SCHÖN, 1987 apud PÉREZ GÓMEZ, 1998 b, p. 357)  

 

Ainda nessa perspectiva, Pérez Gómez (1998b) distingue duas correntes com 

certas matizes diferenciais, as quais, que segundo ele, projetam dois modelos diferentes de 

formação docente, bem como de utilização do conhecimento que provém da investigação 

científica e suas derivações tecnológicas: o “modelo de treinamento”, considerado como o 

mais puro, fechado e mecânico da perspectiva técnica, cujo objetivo prioritário é a formação, 

no docente, de competências específicas e observáveis, concebidas como habilidades de 

intervenção, as quais são consideradas suficientes para produzir na prática  os resultados 

eficazes almejados (PÉREZ GÓMEZ, 1998b, p. 358). E o “modelo de tomada de decisões”, 
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segundo o qual os professores devem aprender técnicas de intervenção na aula, mas também 

saber quando utilizar outras e, devido a isso, se requer também a formação de competências 

estratégicas, de formas de pensar apoiadas em princípios e procedimentos de intervenção.  

Na base da perspectiva técnica se encontra a idéia de que é possível entender 

e explicar de uma forma mais rigorosa, sistemática e objetiva os processos 

de ensino-aprendizagem, de modo que o conhecimento adquirido por meio 
da investigação possa regular o processo de formação dos professores para o 

desenvolvimento de suas competências profissionais e para a própria 

atividade prática na escola: o planejamento, o desenvolvimento e a avaliação 
do currículo (PÉREZ GÓMEZ, 1998b, p. 359). 

 

Apresentando os limites desta perspectiva, o autor evidencia, com base em 

estudos de Schön (1983, 1987), que a tecnologia educativa, apesar dos esforços desenvolvidos 

por alguns nas últimas décadas, não tem conseguido enfrentar fenômenos práticos como a 

complexidade, a incerteza, a instabilidade, a singularidade, os conflitos de valores, dentre 

outros que tão bem caracterizam a realidade social, nem dar conta desses fenômenos. 

A terceira perspectiva, a prática, fundamenta-se no pressuposto de que “o 

ensino é uma atividade complexa, que se desenvolve em cenários regulares, claramente 

determinados pelo contexto, com resultados em grande parte imprevisíveis e carregados de 

conflitos de valor que requerem opções éticas e políticas” (PÉREZ GÓMEZ, 1998b, p.363). 

Entende o professor como um artesão, artista ou profissional clínico que tem que desenvolver 

sua sabedoria e sua criatividade para enfrentar as situações únicas, ambíguas, incertas e 

conflitantes que figuram a vida da aula. Assim sendo, a formação docente será baseada 

prioritariamente na aprendizagem da prática, para a prática e a partir dela.  

 A orientação prática confia na aprendizagem por meio da experiência com 

docentes experimentados, como o procedimento mais eficaz e fundamental 
na formação do professorado e na aquisição da sabedoria que requer a 

intervenção criativa e adaptada às circunstâncias singulares e mutantes da 

aula (PÉREZ GÓMEZ, 1998b, p. 363). 
 

Essa perspectiva apresenta-se a partir de duas correntes bem distintas: o 

“enfoque tradicional”, que concebe o ensino como uma atividade artesanal, cujo 

conhecimento profissional é tático, escassamente verbalizado e teoricamente desorganizado; 

e, segundo Elliot (1989 apud Pérez Gómez, 1998b, p. 364), fundamenta-se numa prática não 

reflexiva, intuitiva e fortemente rotineira, que se realiza no mundo privado da aula, isolado do 

restante dos colegas de profissão. A segunda corrente dessa perspectiva, o “enfoque reflexivo 

sobre a prática”, apresenta metáforas alternativas frente à racionalidade técnica para 

representar o novo papel que o professor deve desempenhar como profissional confrontado 

com situações diversas, complexas, mutantes, incertas e conflitantes, evidenciando em todas 
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elas o desejo de superar a relação linear e mecânica entre o conhecimento científico-técnico e 

a prática na aula. 

Quanto a esse último enfoque, Garcia (1999) evidencia que o conceito de 

REFLEXÃO, que tão bem tem caracterizado os processos formativos docentes nas últimas 

décadas, foi mais bem difundido a partir das teorias sobre a epistemologia da prática, nos 

estudos de Schön (1983, 1987), os quais “desenham um perfil de professor flexível, aberto à 

mudança, capaz de analisar o seu ensino, autocrítico, com um amplo domínio de 

competências cognitivas e relacionais” (GARCIA, 1999, p. 42). Dentre tais competências 

esperadas do professor, apresentam-se as empíricas, as analíticas, as avaliativas, as 

estratégicas, as práticas, as de comunicação, dentre outras. 

Enfim, a última das perspectivas ideológicas dominantes no discurso teórico e 

no desenvolvimento prático da função docente e da formação do professor, apresentada por 

Pérez Gómez (1998b) é a perspectiva de reflexão na prática para a reconstrução social. Ela 

agrupa em si todas as posições que, com matizes diferentes, concebem o ensino como uma 

atividade crítica, uma prática social saturada de opções de caráter ético, na qual os valores que 

presidem sua intencionalidade devem ser traduzidos em princípios de procedimentos que 

dirijam e que se realizem ao longo de todo o processo de ensino-aprendizagem. “Considera o 

professor como um profissional autônomo que reflete criticamente sobre a prática cotidiana 

[...] cuja atuação reflexiva facilita o desenvolvimento autônomo e emancipador dos que 

participam no processo educativo” (PÉREZ GÓMEZ, 1998b, p. 373).  

Essa perspectiva aborda dois enfoques: o primeiro, o de “crítica e reconstrução 

social”, considera o professor como um intelectual transformador, com o compromisso 

político de provocar a formação da consciência dos cidadãos a partir da análise crítica da 

ordem social da comunidade em que vivem, bem como dos programas de formação docente 

imbuídos de posições políticas, explícitas ou implícitas, quanto à instituição escolar e ao 

contexto social de escola.  

O segundo enfoque dessa perspectiva, o de “investigação-ação e formação do 

professor para a compreensão”, tem como principais representantes Stenhouse e Elliott (1989) 

e entende a prática profissional do docente como intelectual e autônoma, não meramente 

técnica, permeada pela ação e pela reflexão cooperativa, de indagação e experimentação. De 

acordo com Pérez Gómez, (1998b, p. 375), nesse processo, o professor aprende a ensinar e 

ensina porque aprende; intervém para facilitar e não para impor nem substituir a compreensão 

dos alunos, a reconstrução do seu conhecimento experiencial; e, ao refletir sobre a sua 

intervenção, exerce e desenvolve a sua própria compreensão. 
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A investigação-ação, que requer a participação de grupos, integrando 

participantes e observadores no processo de indagação e diálogo, é, para 

Elliott, um instrumento privilegiado de desenvolvimento profissional dos 
docentes ao necessitar um processo de reflexão cooperativa mais do que 

privada; ao enfocar a análise conjunta de meios e fins na prática; ao se 

propor a transformação da realidade da escola e da aula mediante a 

compreensão prévia e a participação dos professores no planejamento, no 
desenvolvimento e na avaliação de estratégias de mudança; ao colocar como 

imprescindível a consideração do contexto psicossocial e institucional, não 

apenas como marco de atuação, mas como importante fator causador de 
comportamentos e idéias; ao propiciar, enfim, um clima de aprendizagem 

profissional baseado na compreensão da prática na aula e orientado para 

facilitar a compreensão e transformação da própria prática. (grifos do 

autor) (PÉRÉZ GÓMEZ, 1998b, p. 378). 
 

A descrição dessas perspectivas ideológicas dominantes no discurso teórico e 

no desenvolvimento prático da função docente e da formação do professor nos permite 

concordar com Tardif (2002, p. 174), ao tratar das concepções da prática em educação, que o 

processo de formação do ser humano é tão rico e complexo quanto o próprio ser humano e, 

por isso mesmo, reflete exatamente todas as possibilidades e todos os matizes dos seres que 

somos, reforçando, portanto, a ideia de que o trabalho do professor, o ensino, não corresponde 

a um tipo de ação específico, mas a uma “interação social através da qual a ordem pedagógica 

é construída graças às interações e negociações dos atores. (TARDIF, 2002, p. 175). 

Daí que se considera que nenhuma das orientações ou paradigmas explica e 

compreende, na sua totalidade, a complexidade da formação de professores, uma vez que 

“essas diferentes concepções da profissão docente privilegiam com frequência um único tipo 

de ação em detrimento dos outros” (TARDIF, 2002, p. 176), podendo-se dizer que esses 

diferentes paradigmas, modelos, orientações ou tradições sobre a formação revelam tensões 

entre competência técnica e compromisso político e mostram a necessidade de reinventar 

modelos de formação. 

Uma vez feita essa discussão, apresentamos, a seguir, um pouco da abordagem 

feita pela UERN sobre a formação docente, seguida da estrutura do projeto pedagógico do 

Proformação. A leitura da proposta, de natureza oficial e de caráter essencialmente 

exploratório, foi utilizada em nossa investigação com dois objetivos: extrair alguns elementos 

que ocupam lugar central na proposta formativa em evidência, a partir dos quais 

categorizamos unidades de análises necessárias à definição de três eixos norteadores, que nos 

possibilitaram a elaboração das entrevistas a serem realizadas junto aos professores 

investigados; e, num segundo momento, abordar e identificar os paradigmas formativos 

implícitos na proposta do Proformação. 
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4.1 O PROFORMAÇÃO E SUAS CARACTERÍSTICAS. 

 

 

O Proformação ganha vida e sentido como Programa Especial de Formação 

Profissional para a Educação Básica, contribuindo com o desenvolvimento profissional de 

professores da Região do Oeste potiguar. 

A formação de professores é um dos principais eixos pedagógicos no ensino de 

Graduação da UERN, considerando-se que mais da metade dos cursos oferecidos são de 

licenciatura (SOUSA, 2008). Tal formação tem como compromisso garantir uma qualificação 

profissional efetiva, qualitativa e eficaz, sobretudo porque se reconhecem, no mundo 

contemporâneo, as exigências da função do professor.  

Essa qualificação efetiva-se questionando e redefinindo várias dimensões: a 

busca de fortalecer a formação, articulada com as mudanças em curso na organização 

pedagógica e curricular da educação básica; o preparo pedagógico para atuar como agente de 

mudanças; o aprimoramento da capacidade acadêmica; o domínio de novas concepções, 

revisões e atualizações nas teorias da educação, possibilitando, assim, a construção/ 

reconstrução de novas posturas pedagógicas a partir do ato investigativo do contexto escolar. 

 

 

4.1.1 Histórico e funcionamento 

 

 

Dadas as exigências da LDB 9394/96 de que “até o final da Década da 

Educação somente serão admitidos professores habilitados em nível superior ou formados por 

treinamento em serviço” (BRASIL, 1996), houve, naquele contexto, uma grande procura de 

professores em serviço pela formação universitária. E a UERN, tendo como base os princípios 

legais vigentes e exercendo o seu papel de agência formadora de profissionais para o mercado 

de trabalho, apresentava demanda para atender aos professores através do PROFORMAÇÃO. 

O documento oficial fornecido pela secretaria do referido programa nos mostra 

que este Programa Especial foi criado através da Resolução nº 06/99, do Conselho de Ensino 

Pesquisa e Extensão (CONSEPE / UERN), e implantado no segundo semestre do ano de 

1999, em convênio com a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (SEEC) do Estado 

do Rio Grande do Norte e com mais sessenta e uma Secretarias de Educação Municipais, 

tendo como objetivo “formar professores, em efetivo exercício no magistério da educação 
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básica [...] através de Cursos de Licenciatura Plena, contribuindo, assim, para com a melhoria 

dos sistemas educacionais e o fortalecimento da integração universidade-sociedade”. 

(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 1999, p. 4). 

O curso objeto de nosso estudo confere ao aluno, no ato de sua conclusão, o 

título de Licenciado em Pedagogia (Licenciatura Plena), com Habilitação em Magistério dos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental.  

De acordo com o seu Projeto Político Pedagógico,  

o Programa propõe a formação de um profissional com capacidade de 

construir e reconstruir conhecimentos teórico-práticos do processo 
educacional escolar compreendendo o processo educativo em sua dimensão 

histórica, filosófica, sociológica, psicológica, econômica, didática, 

metodológica e ética, além de conceber a ação educativa como processo de 

desenvolvimento humano. (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE, 1999, p. 22).  

 

As turmas que constituem o palco de nossa investigação funcionam nas 

estruturas do Campus Central da UERN, em Mossoró/RN (Pólo I)
2
, em instalações adequadas 

e dependências devidamente mobiliadas, dispondo, ainda, de equipamentos didático-

pedagógicos adequados às suas necessidades. Para dar suporte às atividades acadêmicas, são 

disponibilizados os sistemas de Bibliotecas da UERN, os laboratórios e todas as dependências 

pertinentes da Universidade. Para o campo de estágio, são utilizadas as próprias escolas da 

rede pública, nas quais os alunos do curso estão lotados como professores. 

O Programa atua nos municípios conveniados, com professores das redes 

municipal e estadual, fortalecendo a educação básica local. O ingresso dos alunos no curso é 

feito mediante processo seletivo específico classificatório, realizado pela Comissão 

Permanente do Concurso Vestibular (COMPERVE/UERN), tendo o candidato, como 

requisito para concorrer ao processo, completado os estudos de Ensino Médio ou equivalente, 

estar em atividade de ensino em sala de aula e ser vinculado à rede pública de ensino.  

Devido à grande demanda de professores também da rede privada de ensino, 

residentes em Mossoró e nas áreas de abrangência da UERN, que já exerciam a docência sem 

ter tido acesso a uma formação específica para tal, em nível superior, o Programa passa a 

oferecer vagas também para esse público-alvo, com a ressalva de que, para esstes professores, 

o curso é autofinanciado. 

                                                             

2
 O Pólo I é constituído pelos seguintes municípios do Rio Grande do Norte: Apodi, Areia Branca, Baraúna, 

Felipe Guerra, Governador Dix-Sept Rosado, Grossos, Mossoró, Serra do Mel, Tibau e Upanema. 
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De acordo com o documento (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO NORTE, 1999), o Proformação objetiva formar professores através de uma metodologia 

alternativa, utilizando a formação em serviço como procedimento acadêmico, na qual o aluno-

professor mantém, durante o processo da oferta do curso, uma relação constante com a 

própria prática, que se constitui como objeto de ação-reflexão-ação. Por sua vez, as visitas dos 

tutores às salas de aulas do aluno-professor, nos municípios, retroalimentam o ensino de 

graduação e a extensão universitária, concretizando o vínculo universidade/escola/educação 

básica. 

Conforme previsto, os professores tutores têm como função básica mediar a 

relação entre a ação docente e os estudos teóricos, permitindo ao acadêmico construir uma 

reflexão contínua em torno da sua atividade docente. O papel dos professores tutores é o de 

parceiros, visando ao estabelecimento de cooperação com o crescimento acadêmico e 

profissional dos alunos-professores, facilitando, assim, de um lado, o acesso e a compreensão 

das teorias no campo educativo e, de outro, a construção de novas práticas, estimulando a sua 

autonomia didático-pedagógica na escola e, especificamente, na sala de aula.  

No Pólo I, o corpo docente é constituído por professores do Campus Central da 

UERN, principalmente do Departamento de Educação da Faculdade de Educação, além de 

professores de outros departamentos acadêmicos desta IES, professores aposentados da 

UERN e professores associados, pertencentes à comunidade, com reconhecida qualificação e 

experiência em educação. No nosso caso, como já atuávamos no processo de formação 

continuada de professores, participamos da seleção no ano de 1999, na condição de professora 

associada, e iniciamos naquele ano a nossa participação nesse processo de formação.   

O calendário letivo é organizado pelo Conselho Administrativo-Pedagógico 

(CAP), em conformidade com o ano letivo dos sistemas de ensino conveniados (SEEC/RN e 

Secretarias Municipais de Educação) e com o calendário letivo da UERN, oportunizando o 

desenvolvimento das atividades presenciais apenas no período de férias escolares, em dias de 

sábado e dias feriados, assegurando, assim, a não interrupção do trabalho didático do aluno-

professor em sua sala de aula.  

Por apresentar tais características, o curso passou a ser considerado por alguns 

de seus professores e alunos e por pessoas da comunidade, como “aligeirado”, tanto no que 

diz respeito ao tempo total definido para a formação, que é de três anos (contra os quatro anos 

propostos pela oferta do curso regular), quanto no que diz respeito ao seu desenvolvimento na 

prática cotidiana, uma vez que as disciplinas são ministradas em horário corrido, com oito 
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aulas diárias, de segunda a sexta-feira (nos períodos de férias docentes), aos sábados e/ou 

feriados.  

É com base nessa discussão que justificamos o nosso objetivo de investigar a 

contribuição dos conhecimentos privilegiados por essa formação universitária em serviço, 

considerada por muitos como aligeirada e de baixa qualidade, além do modo como os alunos-

professores desse programa formativo avaliam tais contribuições, na perspectiva da promoção 

de melhorias significativas na sua ação de “ser professor”.  

Frente ao exposto, quanto à dinamicidade do curso, concordamos com Gimeno 

Sacristán (2000, p. 21) quanto ao fato de que 

nenhum fenômeno é indiferente ao contexto no qual se produz e o currículo 
se sobrepõe em contextos que se dissimulam e se integram uns aos outros, 

conceitos que dão significado às experiências curriculares obtidas por quem 

delas participa. Se o currículo, evidentemente, é algo que se constrói, seus 
conteúdos e suas formas últimas não podem ser indiferentes aos contextos 

aos quais se configura. 

 

Nesse processo de construção, torna-se necessário estar atento às várias 

práticas, em especial às políticas e administrativas que se expressam em seu desenvolvimento, 

às condições estruturais, organizativas, materiais, de dotação de professorado, à bagagem de 

ideias e significado que lhe dão forma e que o modelam em sucessivos passos de 

transformação. 

Embora sabendo que no processo de formação docente é extremamente 

importante uma análise de necessidades segundo a qual “as práticas educativas sugerem que 

os formandos devem ser ouvidos” (RODRIGUES; ESTEVES, 1993, p. 21), convém 

evidenciar que a nossa investigação na secretaria do referido programa nos permitiu constatar 

que não há documentos que registrem um levantamento prévio sobre necessidades formativas 

para a definição da referida proposta naquele contexto.  

Em um estudo sobre a importância da análise de necessidades formativas, 

Rodrigues e Esteves (1993) evidenciam que o conhecimento rigoroso de uma situação é 

condição de uma intervenção pedagógica pertinente, fazendo diminuir o grau de incerteza 

quanto ao que deve ser feito, seja para ajustar os formandos numa organização, dando-lhes a 

ilusão de participarem responsavelmente nas decisões, e por isso mesmo, diminuindo sua 

resistência à formação, seja para tornar o formando o centro do processo formativo.  
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4.1.2 Proposta metodológica da formação 

  

 

De acordo com o documento (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO NORTE, 1999, p.23), a proposta metodológica apresenta-se ancorada em duas bases: uma 

filosófica e outra metodológica, as quais norteiam as atividades a serem desenvolvidas 

durante todo o curso. 

A primeira propõe a definição de um perfil profissional docente com 

competências e habilidades diversas, que esteja atento às exigências do contexto educacional 

quanto à melhoria da qualidade da educação básica. 

Desse modo, o Proformação estrutura sua base filosófica em uma formação 

docente expressa em diretrizes que percebem o espaço da escola em que atua o aluno-

professor como um universo de investigação, o qual proporciona, a partir de fundamentação e 

reflexão, a construção de novas posturas pedagógicas para o redimensionamento da prática 

escolar.  

São essas as diretrizes do Proformação, expressas na proposta pedagógica 

(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 1999, p.23): 

a) atualização e aperfeiçoamento do professor com base nas teorias da 

educação, nas práticas pedagógicas e no espaço escolar; 

b) desenvolvimento de práticas investigativas; 

c) apoio ao processo de aprendizagem dos alunos a partir do sistema de 

orientação e mediação pedagógica do professor; 

d) aprimoramento da capacidade acadêmica e profissional do professor; 

e) fortalecimento do vínculo entre a universidade e o sistema de educação 

básica – principalmente escola e professores. 

Isso acontece durante as atividades vivenciais, através de uma sistemática 

pedagógica tutorial, na qual o professor tutor acompanha, na sala de aula do aluno-professor, 

as atividades que este desenvolve, permitindo, assim, uma avaliação do corpo discente em 

consonância com a realidade vivenciada na escola. Com isso, são estabelecidas a cooperação 

e a compreensão dos conteúdos e estimula-se o desenvolvimento da autonomia de reflexão e a 

reelaboração da prática pedagógica. 

Extraímos dessa base filosófica, dois elementos essenciais à definição dos 

eixos temáticos necessários à construção dos questionários e das questões abertas: o 
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Desenvolvimento de práticas investigativas; e a construção de novas posturas pedagógicas 

para o redimensionamento da prática escolar, proposta a partir das atividades vivenciais. 

O Proformação/Pedagogia é constituído pelos Núcleos de Formação Básica, de 

Formação Específica e de Formação Complementar, que se operacionalizam, os dois 

primeiros, através de atividades presenciais e atividades vivenciais, e o último, apenas através 

de atividades presenciais, sistematizando conhecimentos pedagógico-didáticos e 

estabelecendo relações teórico-práticas.  

Nessa organização, consiste a segunda base, a metodológica, de modo que dois 

eixos formadores assumem a dinâmica do curso: 

a) a relação entre as atividades presenciais e vivenciais e a ação docente 

supervisionada, garantindo uma permanente discussão do cotidiano do 

professor para avaliar e fundamentar a sua prática com vistas a uma 

constante melhoria tanto no próprio desempenho, quanto na qualidade do 

ensino/aprendizagem; 

b) atividades presenciais e vivenciais. 

 

Partindo dessa perspectiva, na formação pretendida, são estabelecidas as 

relações de análise, aplicação e síntese, com base nos seguintes princípios: 

a) a importância do trabalho pessoal e autônomo; 

b) a análise de situações de sala de aula à luz de teorias pedagógicas; 

c) a integração entre formação acadêmica e profissional. 

 

Nessa base metodológica, as diretrizes operacionais definem a atividade de 

vivência, ou atividade vivencial, e o sistema de orientação dessa atividade. A atividade 

vivencial obedece aos pressupostos do planejamento por disciplina, preferencialmente 

observando princípios interdisciplinares que unem e complementam as atividades propostas, 

evitando a fragmentação do conhecimento, além da observância à gradualidade na 

dificuldade, que deve estar compatível com os conteúdos ministrados e com o nível de 

aprendizagem dos alunos. 

O aluno deve apresentar, ao final da atividade vivencial, um documento escrito 

para efeito de avaliação individual. A orientação à atividade dá-se em dois momentos, 

respeitando a devida flexibilidade na administração da ação docente por parte do professor. 

No primeiro momento, há um atendimento conjunto para socialização dos avanços e 

dificuldades; no segundo, o atendimento personalizado para ajuda aos alunos que necessitem. 
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Por seu caráter vivencial, a atividade não exige o rigor da presença do aluno em todos os 

encontros, haja vista que nem todos apresentam dificuldades para entendimento e realização 

dela. 

Tomando como base os pressupostos orientadores do Proformação,  

as atividades vivenciais configuram-se como instrumento didático-

pedagógico que dá seqüência teórica e prática às atividades presenciais, 

constituindo-se assim, como elemento integrador entre os conhecimentos 
científicos, ministrados no período presencial, e a prática exercida pelo 

aluno-professor, em suas respectivas escolas de atuação profissional. 

(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 1999, p. 

24). 
 

Com isso, promove-se a integração a partir da consecução de elementos 

interdisciplinares, conforme propõe o Programa, preconizando a cimentação flexibilizada dos 

conhecimentos ministrados. A perspectiva é utilizar a escola e a sala de aula num movimento 

de mão dupla: discute-se a realidade e trabalha-se a partir dos pressupostos das ciências 

estudados nos momentos presenciais, permitindo-se um retorno em tempo real, com nova 

perspectiva para sua transformação. 

Essa vivência e essa aprendizagem proporcionam, interativamente, condições 

para a modificação da postura do professor, cujas relações estabelecidas possibilitam 

construções por meio de uma ação conjunta, notadamente através do trabalho de equipe, que 

se explicita na revisão das aulas presenciais do programa trabalhado, conforme a vida, o 

concreto, o oral, as expectativas, os interesses e os problemas dos aprendizes, relacionando-os 

com a especificidade da disciplina. 

O Proformação concretiza, dessa forma, assim como outros cursos de formação 

em exercício, uma nova visão de formação acadêmica, ampliando o espaço de discussão para 

novas alternativas nas ações da escola pública, especialmente nas posturas pedagógicas de 

seus alunos, bem como reafirma a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, 

fortalecendo, com isso, a relação teoria-prática e o repensar/agir acerca da flexibilidade na 

organização curricular para os cursos de formação de professores.  

Na estrutura curricular, tais atividades transversalizam todo o curso: durante o 

desenvolvimento das propostas de cada disciplina específica, bem como durante as Práticas de 

Ensino (PE), as quais se organizam de modo integrado ao Exercício Docente Supervisionado 

(EDS), objetivando, dessa forma, a aproximação teoria-prática como movimento contínuo de 

unidade, complementaridade e interdependência. Isso implica um trabalho permanente de 

reflexão da atividade docente em tempo real e de avaliação das competências e habilidades 

exigidas na formação profissional do professor dos anos iniciais do ensino fundamental. 
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Nesse contexto, convém evidenciar que concordamos com Garcia (1999, p. 29) 

que  

a formação de professores, tanto inicial como permanente, deve ter em conta 

a reflexão epistemológica da prática, de modo a que aprender a ensinar seja 
realizado através de um processo em que o conhecimento prático e o 

conhecimento teórico possam integrar-se num currículo orientado para a 

ação. Por isso, a prática do ensino não deverá ser considerada “mais uma 
disciplina” ou como um apêndice do currículo da formação do professor. A 

prática – não as práticas – deverá ser o núcleo estrutural do currículo. (grifo 

do autor) 

 

Essas atividades diferenciam o Proformação/Pedagogia, como proposta 

formativa especial, do chamado curso regular de Pedagogia, pois permitem aos alunos-

professores melhores perspectivas de relacionarem todos os conhecimentos propostos nas 

atividades presenciais e vivenciá-los numa perspectiva de ação reflexiva. Nesse sentido, o 

intercâmbio de teorias e práticas se entrecruzam e se complementam com vistas a melhorar a 

prática de sala de aula, num percurso que favorece também o processo da formação contínua 

dos professores. 

Pensada dessa forma, a proposta formativa em pauta possibilita o processo de 

alternância para além da simples justaposição, conforme discussões apresentadas por 

Perrenoud (sd, p. 144). Na concepção desse autor, na formação de professores, “a alternância 

designa em geral o vaivém entre os estágios, e os outros momentos e locais de formação”, 

cujas relações são muito variáveis e podem ir desde a pura justaposição a uma forte 

articulação, pensada e querida como tal. 

A alternância justapositiva  acontece quando a “formação prática” do professor 

(grifo do autor) aparece no currículo como uma disciplina entre outras e nem sempre “a 

instituição de formação se encarrega da articulação dos componentes do currículo e sua 

mobilização sob a forma das competências face às situações educativas complexas.” 

(PERRENOUD, s.d., p. 145). 

É preciso, segundo ele, romper com a alternância como simples vaivém entre 

locais e momentos que não se correspondem, não constroem nada em conjunto, mesmo que 

todos pretendam ser indispensáveis na formação. (sd, p.147). E essa é a proposta do 

Proformação, descrita a seguir, através de sua estrutura curricular e dos paradigmas 

formativos que, em nossa análise, lhe caracterizam. 
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4.2 A ESTRUTURA CURRICULAR DO PROFORMAÇÃO/PEDAGOGIA 

 

 

Fundamenta-se no princípio da flexibilidade acadêmica, no ato investigativo do 

espaço escolar, tendo como referência as bases epistemológicas e metodológicas e a prática 

docente que permeiam os eixos formativos, visando estabelecer novas bases conceituais a 

partir do real, constituído pelo cotidiano da escola. Tem uma duração de três anos, 

distribuídos em seis semestres letivos, que somam 1.580 horas de atividades presenciais, 

intercaladas com 1.120 horas de atividades vivenciais, perfazendo um total de 2.700 horas. 

A estrutura curricular está organizada em disciplinas, que constituem os 

Núcleos de Formação Básica e de Formação Específica, e em atividades de seminário de 

estudos complementares, que constituem o Núcleo de Formação Complementar. Enquanto as 

disciplinas estão estruturadas em atividades presenciais e atividades vivenciais, os seminários 

de estudos complementares são estruturados apenas através da realização de atividades 

presenciais, as quais, por sua vez, transformam-se em atividades pedagógicas, de natureza 

acadêmica, cujo objetivo é complementar e / ou aprofundar estudos pertinentes à formação do 

aluno-professor, durante o curso, através de atividades presenciais. 

O documento (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 

1999) evidencia que, embora flexíveis e abertos às necessidades de aprendizagem dos alunos, 

os seminários de estudos complementares têm origem nos Eixos Didático-Pedagógicos do 

Núcleo de Formação que os constitui. Os referidos eixos, ao contrário de “engessar” o 

currículo do curso, têm a função de nortear o processo de elaboração de atividades para serem 

executadas nos seminários de estudos complementares durante os seis períodos acadêmicos 

que constituem o curso, contribuindo, assim, para o processo de formação do aluno-professor. 

Vale salientar que o nosso trabalho não aborda nenhuma questão sobre a forma 

ou o conteúdo desenvolvidos especificamente durante os seminários. 

Resguardando a flexibilidade curricular, através do Núcleo de Formação 

Complementar, garante-se, de acordo com a proposta formativa, espaço à formulação de 

atividades não identificadas diretamente com os eixos do Núcleo. Para tanto, é necessário que 

atividades dessa natureza se enquadrem na dimensão filosófico-pedagógica do curso, 

dispensando, assim, um tratamento pedagógico adequado às questões sociais atuais, também 

complexas, à formação do profissional Licenciado em Pedagogia com Habilitação em 

Magistério dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.  
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4.2.1 Os Eixos Didático-Pedagógicos  

 

 

Dividem-se em três, abaixo discriminados. No entanto, para efeito de nossa 

investigação, detalharemos apenas o terceiro eixo, o da Formação específica. Dele, extraímos 

elementos necessários à elaboração do item catorze do questionário aplicado com os alunos 

do Programa, com o objetivo de investigar, dentre as disciplinas de cunho teórico-

metodológico específicas ao ensino de conteúdos para os anos iniciais do ensino fundamental, 

quais as de maior prioridade para eles. Os dados obtidos serão apresentados no capítulo 

referente à análise dos instrumentos. 

Isso porque pretendemos analisar qual a avaliação dos professores investigados 

quanto às mudanças ocorridas na prática a partir da apresentação das áreas de conhecimento, 

em especial no que diz respeito ao processo de alfabetização e ao conhecimento matemático 

de crianças e jovens. Entendemos que as maiores contribuições do curso para a melhoria da 

prática dos professores podem estar mais bem definidas justamente nas áreas que dizem 

respeito diretamente às suas práticas como professores: os chamados “ensinos” (nesse caso, o 

da Língua Portuguesa e o da Matemática), a didática e os fundamentos linguísticos para 

alfabetização. 

De acordo com o documento (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 1999, ps. 33-36), os eixos são: 

 Eixo Didático-Pedagógico I, constituído pelas temáticas geradoras 

Educação, Política, Sociedade e Tecnologia, correspondente à estrutura curricular e 

extracurricular do Núcleo de Formação Básica, circunscrita à dimensão do conjunto das 

informações básicas e complementares; 

 Eixo Didático-Pedagógico II, que tem a Gestão Escolar como sua única 

temática geradora e constitui um campo de discussão atual e relevante, especialmente 

considerando-se a efetivação de modelos de ensino que contemplam e consolidam a formação 

integral do homem, alvo que deve ser perseguido na atualidade pelo conjunto dos educadores, 

o que pressupõe a internalização de conhecimentos na área de gestão propriamente dita; 

 Eixo Didático-Pedagógico III, da Formação Específica, que 

complementa, ao mesmo tempo, os dois eixos anteriores e dissemina estudos que estão 

voltados, mais especificamente, para a formação do profissional Licenciado em Pedagogia 

com Habilitação em Magistério dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Constituem este 

eixo as seguintes temáticas geradoras: Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos e as 
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Áreas de Conhecimento dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Conforme indicado 

anteriormente, definimos esse eixo como importante para a nossa investigação, 

especificamente a sua última temática geradora, a das Áreas de Conhecimento dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental. 

 

 

4.2.2 Prática de Ensino / Exercício Docente Supervisionado – PE / EDS 

 

 

Ao abordarem sobre “o porquê do estágio para quem já exerce o magistério”, 

Pimenta e Lima (2004, p. 126) questionam que práticas de formação contínua podem ser 

consideradas como estágio, e as definem tendo como base a idéia de emancipação humana.  

Na proposta formativa em evidência, a Prática de Ensino (PE) se organiza de 

modo integrado ao Exercício Docente Supervisionado (EDS), objetivando a aproximação 

teoria-prática como movimento contínuo de unidade, complementaridade e interdependência. 

Isso implica um trabalho permanente de reflexão sobre a atividade docente em tempo real e de 

avaliação das competências e habilidades exigidas na formação profissional do professor dos 

anos iniciais do ensino fundamental. 

Convém salientar que um dos elementos diferenciais da proposta formativa 

universitária para professores em exercício consiste exatamente na valorização dessa relação 

teoria-prática, o que permite a redução do tempo total da oferta do curso, de quatro para três 

anos. E a nosso ver, aqui reside uma das maiores riquezas dessa proposta, dadas as relações 

que se estabelecem no ir e vir constante dos professores entre a sala de aula em que atuam 

como professores e a formação universitária. 

Considerando-se tal integração, a Prática de Ensino (PE) e o Exercício Docente 

Supervisionado (EDS) constituem uma única disciplina, compreendendo-se a primeira como o 

processo pedagógico que transcende a ação didática da sala de aula, e, portanto, o trabalho do 

professor no âmbito da escola; e o segundo, como o processo de atuação na docência, ou seja, 

o tempo obrigatório da atividade de ensinar, tornando concreto o ofício da profissão de 

professor em sala de aula. Esse movimento da PE / EDS também oportuniza a atividade de 

pesquisa, cuja finalidade é a produção do conhecimento sobre os processos de ensinar e 

aprender, a partir de situações reais contextualizadas, e a busca de respostas aos problemas e 

inquietações do ensino. Isso possibilita ao professor criar e recriar formas de intervenção 

didático-pedagógica e manter-se atualizado. 
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No mesmo contexto, Pimenta e Lima (2004, p. 127) evidenciam que, quando 

convidados a trabalhar os conteúdos e as atividades do estágio no seu campo de 

conhecimento, in loco, abrem-se possibilidades para que os professores-alunos sintam-se co-

autores da proposta do estágio, tornando-se, dessa forma, “[...] um retrato vivo da prática 

docente onde o professor-aluno terá muito a dizer, a ensinar, a expressar sua realidade e de 

seus colegas de profissão, de seus alunos, que nesse mesmo tempo histórico vivenciam os 

mesmos desafios e as mesmas crises na escola e na sociedade”, o que, por sua vez, favorece 

“um intercâmbio de práticas e teoria que se entrecruzam e se complementam, numa 

perspectiva de melhorar a prática dos professores-alunos” (PIMENTA; LIMA, 2004, p. 128). 

No Proformação/Pedagogia tal articulação é possível devido à carga horária 

exigida para o desenvolvimento da PE/EDS, que é de trezentas horas, de modo que, em cada 

um dos três últimos períodos do Curso, são distribuídas cem horas de atividades. A 

distribuição em cada um dos períodos segue a orientação dos fundamentos básicos do projeto 

pedagógico, que indicam um tempo presencial e um tempo vivencial, configurando a 

formação acadêmica e o exercício profissional como espaços privilegiados do aprender a ser 

professor.  

Em cada período letivo, o tempo presencial é de vinte horas e o tempo 

vivencial é de oitenta horas, acompanhadas pelos professores da disciplina, denominados de 

professores tutores, durante os três períodos em que ocorre a PE / EDS. Os professores tutores 

têm como função básica mediar a relação entre a ação docente e os estudos teóricos, 

permitindo ao acadêmico construir uma reflexão contínua em torno da sua atividade docente. 

O papel dos professores tutores é o de parceiros, visando ao estabelecimento de cooperação 

com o crescimento acadêmico e profissional dos alunos-professores, facilitando, assim, de um 

lado, o acesso a teorias no campo educativo e a compreensão delas e, de outro, a construção 

de novas práticas, estimulando a sua autonomia didático-pedagógica na escola e, 

especificamente, na sala de aula.  

Cada professor tutor assume uma turma de alunos-professores a fim de 

acompanhar-lhes as atividades de ensino em suas salas de aula, nas escolas em que atuam, 

seja na zona urbana seja na zona rural. O objetivo das visitas é constatar, in loco, a realidade 

vivenciada pelos alunos-professores, que deve ser registrada pelos tutores, visando contribuir 

com as discussões coletivas e individuais, durante os momentos presenciais. 

Durante o tempo presencial, a PE / EDS operacionaliza-se através de encontros 

regulares dos alunos-professores com os professores tutores, objetivando desenvolver estudos 

e reflexões em torno da prática pedagógica desenvolvida na escola e na sala de aula em que 
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atuam os alunos-professores.  Já no tempo vivencial, a operacionalização da PE / EDS se dá 

na própria sala de aula em que o aluno-professor atua quotidianamente, considerando-se que 

nesse espaço ocorrem situações educativas e experiências teórico-práticas que podem ser 

reveladoras de conhecimentos e de significações. Tais situações e experiências oportunizam 

fazer descobertas, levantar dúvidas e encontrar respostas que orientem o desenvolvimento da 

atividade profissional. 

Essa organização curricular possibilita, para quem já exerce o magistério, como 

é o caso dos sujeitos de nossa investigação, estabelecer relações entre os saberes adquiridos 

durante a formação em serviço e a sua vivência prática na sala de aula em que atuam como 

professores.  

Ainda contribuindo com essa discussão, Pimenta e Lima (2004, p. 128) 

afirmam que 

a função do professor orientador  será, a luz da teoria, refletir com seus 

alunos sobre as expectativas que já trazem e projetar um novo conhecimento 

que ressignifique suas práticas, considerando as condições objetivas, a 
história das relações de trabalho vividas por esses professores-alunos. Essa 

ação articuladora se realiza em diferentes matizes e contornos, significando a 

possibilidade de mediação entre: a realidade do contexto atual da sociedade e 

da escola; [...], o conhecimento da universidade, os saberes de seus docentes, 
sua cultura, crenças, valores, e a vida dos professores, a organização, os 

hábitos, os conhecimentos da realidade do ensino fundamental e médio; a 

formação acadêmica, a experiência profissional e a prática dos professores-
alunos estagiários e os novos conhecimentos. 

 

Esse é um dos elementos-chave desta investigação: identificar a contribuição 

dos referenciais teóricos do currículo (operacionalizados através dos encontros com os 

tutores) como interlocutores com a prática de ensino (operacionalizada na própria sala de 

aula), percebida através das relações entre as atividades presenciais e vivenciais e a ação 

docente supervisionada, o que constitui o segundo eixo das questões levantadas.  

De acordo com a proposta formativa, a PE / EDS estrutura-se a partir de três 

eixos: a fase diagnóstica, a fase dialógica e a fase redimensionada. Essa organização objetiva 

um trabalho de articulação, uma vez que as fases se complementam durante as trezentas horas 

do seu desenvolvimento. Em síntese, a estrutura de organização e de efetivação da PE / EDS 

se caracteriza essencialmente pela articulação e pela colaboração dos eixos mencionados, 

permitindo um trabalho de observação, registro e reflexão da atividade docente durante o seu 

tempo de execução nos três últimos períodos do Curso. 
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Fazemos aqui uma descrição dessas fases por percebermos uma riqueza de 

detalhes evidentes na proposta formativa que nos permitem compreender o movimento que 

concretiza a relação teórico-prática da formação. 

Para a descrição da PE / EDS na fase diagnóstica, o Programa lança mão do 

modelo de investigação etnográfica, métier da Antropologia, prescrito por Oliveira (1996, 

apud UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 1999). Esse modelo 

apresenta três momentos no processo de investigação e de apropriação do ambiente: o olhar, o 

ouvir e o escrever. Essas etapas ou atos cognitivos ganham um sentido epistêmico, 

constituindo-se em atitudes que possibilitam a construção do saber. Portanto, ocorrem de 

forma interdependente.  

É no olhar e no ouvir que se realiza a percepção do ambiente, enquanto no 

escrever é produzido o discurso, a construção teórica do pensamento, via reflexão 

(OLIVEIRA, 1996 apud UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 

1999). 

Trazendo para a especificidade da PE / EDS – fase diagnóstica, o olhar serve 

como instrumento de apreensão dos fenômenos da realidade empírica, levando-se em conta 

aspectos materiais, aspectos imateriais e atividades vivenciais já realizadas. Para tanto, a 

observação é o elemento principal, de modo que esse “olhar” precisa estar sensibilizado por 

teorias disponíveis, uma vez que é necessário superar o olhar ingênuo, de mera curiosidade.   

De acordo com a proposta formativa (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO NORTE, 1999), trata-se de “um Olhar Etnográfico, disciplinado, por 

meio do qual o observador percebe o objeto da investigação circundado de informações 

teóricas”, o que implica, no campo de atuação do aluno-professor, uma domesticação teórica 

desse olhar sobre sua própria prática (qual sua feição, sob que aspecto se estrutura, como se 

realiza). Isso significa que o educador que vai diagnosticar sua própria prática precisa se 

despojar de muitos de seus próprios olhares lançados sobre si mesmo e sobre suas realizações 

docentes, possibilitando uma auto-avaliação crítica de seu cotidiano profissional e permitindo 

que o diagnóstico seja o mais aproximado e fiel possível da realidade.  

Faz parte desta proposta formativa lembrar que o olhar do aluno-professor 

sobre sua prática não se restringe unicamente à sala de aula, mas envolve também a própria 

escola, assumindo, por isso, o aspecto de pesquisa do contexto escolar. Esse olhar deve ser 

constantemente anotado e descrito num diário docente, possibilitando a sua discussão no 

âmbito da formação profissional e sua descrição/análise na construção do Trabalho de 

Conclusão do Curso (TCC). 
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Esse “aspecto de pesquisa do contexto escolar”, conforme define a proposta 

formativa em discussão, fornece-nos elementos para a elaboração do instrumento que 

constitui o terceiro eixo de nossos questionamentos: “Desenvolvimento de práticas 

investigativas”, o qual tem como objetivo identificar situações problematizadoras de práticas 

de sala de aula a partir da investigação proposta pelas disciplinas.  

O documento analisado evidencia que o ouvir deve também ser considerado 

como um gesto investigativo que não se separa do olhar, pelo contrário, complementa-o, 

devendo ser desenvolvido de forma concomitante, facilitando o trabalho do docente 

pesquisador. O ouvir se operacionaliza, no campo da atuação docente, pela percepção da 

linguagem: seu repertório, seus símbolos, seus códigos, a utilização da linguagem científica, 

as manifestações das culturas local e regional, o que cantam e aquilo em que creem. 

Essa atividade do ouvir concomitantemente ao olhar realiza o ato cognitivo de 

significar a realidade, superando o que chamamos de monólogo do pesquisador em relação à 

realidade observada. 

O escrever, como o momento de culminância desse modelo de investigação e 

de apropriação do ambiente educativo escolar, ou seja, como momento último da PE / EDS – 

fase diagnóstica, caracteriza-se pelo exercício singular das anotações e dos rabiscos diários 

como forma de registro das ocorrências cotidianas de sua sala de aula, mesmo as que pareçam 

insignificantes, visando às discussões durante as aulas e atividades de PE / EDS em seu 

conjunto e para o trabalho do TCC, especificamente no seu terceiro capítulo. 

Conforme definido na proposta formativa em questão, assim como o olhar e o 

ouvir são atos cognitivos de percepção do ambiente escolar e do que ocorre na sala de aula do 

aluno-professor, o escrever corresponde ao trabalho de produção do conhecimento 

propriamente dito, ao ato de construção do discurso teórico, realizado a partir do que foi visto 

e ouvido, sem que sejam negligenciados os fundamentos científicos. 

A segunda fase da PE / EDS, a dialógica, diz respeito ao momento de troca de 

experiências e de vivências singulares do aluno-professor com o seu grupo de colegas que 

também estão em processo de formação e estágio, sob a mediação do professor-tutor. É o 

momento do diálogo coletivo. 

Nessa etapa, expõe-se e se discute o que está sendo objeto de estudo na PE / 

EDS – fase diagnóstica. É preciso que o movimento da atividade docente, a emoção, as 

dificuldades e os caminhos encontrados para o fazer didático-pedagógico sejam refletidos, de 

forma que o olhar, o ouvir, o falar e o escrever são efetivados, tendo em vista possibilitar 

caminhos de reconhecimento ou de redimensionamento do que se faz no campo da atuação 
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docente, o qual não pode acontecer tendo em vista um fim definitivo. Tal redimensionamento 

é indispensável, uma vez que se impõe pela avaliação constante da atividade docente e de 

suas contradições.  

A fase dialógica nutre-se da palavra verdadeira no trabalho de reflexão na e da 

ação, pois é pronunciando o mundo vivido que os alunos-professores atribuem significado a 

ele e é refletindo sobre ele que o transformam. Não no sentido linear, mas no de movimento 

constante, como atividade histórica; é a compreensão crítica da totalidade da atividade 

docente. Por isso, o olhar, o ouvir e o escrever não podem ser analisados e refletidos distantes 

de seus contextos históricos, sendo importante considerar os fundamentos teóricos e a postura 

problematizadora do aluno-professor no processo da sua formação acadêmica e do seu 

exercício profissional. 

A fase dialógica se operacionaliza pelo compromisso do professor tutor e do 

aluno-professor. Ao primeiro, é dada a condição de mediador no processo de discussão 

teórico-prática e de fornecedor de elementos teóricos que contribuem e enriquecem a reflexão 

e a análise da atividade do ser professor. Ao segundo, impõe-se a atividade do diálogo 

constante, que ocorre através da exposição da prática docente e da reflexão sobre ela. Nesse 

momento, ambos analisam, questionam, refletem, sinalizam outras possibilidades, na tentativa 

de engrandecer a constituição pessoal/coletiva, desvelando juntos o renascer, “pois sempre 

que a ação passada é analisada e discutida, uma nova ação começa a ser desenhada” 

(SALVADOR et al., 2000, p. 44 apud UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO NORTE, 1999). 

A PE / EDS, no seu todo, apresenta-se como o grande desafio de oportunizar 

momentos individuais de percepção e de diagnóstico da ação pedagógica e didática através de 

momentos coletivos em que a atividade dialógica permite o abrir-se para o outro e para si ao 

partilhar as fragilidades, os medos, os saberes, o movimento contextualizado da ação docente. 

Essa dinâmica permite, sob a orientação do professor tutor, a reflexão, a análise, o 

questionamento do ser professor e sinaliza sempre possibilidades de mudanças. 

Com esse entendimento, a PE / EDS – fase redimensionada - acontece como o 

momento da descoberta e do renascer do novo, que representa o entrelaçamento teórico-

prático da formação e das experiências que o diálogo suscitou. Assim, pode-se dizer que a PE 

/ EDS – fase redimensionada é o momento de criação e de recriação teórica, articulada à 

prática, objeto da reflexão. 

Essa etapa se concretiza pela criação do novo, que também é provisório. Por 

isso, a necessidade do (re) planejamento da ação docente, a organização de projetos no campo 
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do ensino, a programação do tempo das atividades teórico-práticas e a avaliação contínua do 

saber-fazer, permitindo novamente a construção do olhar, do ouvir e do escrever sobre a 

prática pedagógica. 

 

 

4.3 OS PARADIGMAS FORMATIVOS QUE CARACTERIZAM O 

PROFORMAÇÃO/PEDAGOGIA 

 

 

O conhecimento sobre essa organização curricular nos permite perceber que 

um dos paradigmas mais evidentes na proposta de formação desse Programa Especial é o da 

perspectiva da prática, com forte presença do enfoque reflexivo sobre a prática, a qual 

considera que a formação docente será baseada na aprendizagem da prática, para a prática e a 

partir dela. Conforme vimos na descrição anterior sobre os paradigmas, esse enfoque 

apresenta metáforas alternativas frente à racionalidade técnica para representar o novo papel 

que o professor deve desempenhar como profissional confrontado com situações diversas, 

complexas, mutantes, incertas e conflitantes, evidenciando em todas elas o desejo de superar a 

relação linear e mecânica entre o conhecimento científico-técnico e a prática na aula. 

Discutindo sobre as abordagens que tratam da necessidade formativa de um 

professor reflexivo para atender às exigências atuais do contexto educacional, Pimenta e 

Ghedin (2005, p. 19) evidenciam que a reflexão é um ato inerente ao ser humano, e que, por 

isso mesmo, fazendo referência a um adjetivo que já lhe é próprio, não haveria nenhuma 

novidade em se falar sobre o professor reflexivo, tornando-se inclusive redundante essa 

afirmação. Assim sendo, no sentido de esclarecer a diferença entre a reflexão como atributo 

dos professores (adjetivo) e o movimento que se denominou professor reflexivo (conceito), os 

autores apresentam uma gênese contextualizada desse movimento.  

Pautados nos elementos dessa apresentação, bem como nos estudos de Garcia 

(1999), evidenciamos aqui algumas de nossas considerações sobre os paradigmas formativos 

docentes que caracterizam o Proformação. 

De acordo com Garcia (1999, p. 41), as origens da abordagem reflexiva sobre a 

prática remontam a Dewey que, em 1933, se referia ao ensino reflexivo como aquele em que 

se realiza “o exame activo, persistente e cuidadoso de qualquer crença ou forma de 

conhecimento, à luz dos fundamentos que lhes são subjacentes e das conclusões que retira” 

(DEWEY, 1933 apud GARCIA, 1999, p. 41). Porém, é nos estudos de Donald Schön que o 
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conceito de reflexão ganha dimensão em discussões inerentes às práticas docentes, ao 

estender ao campo da formação desse profissional às teorias sobre a epistemologia da prática. 

As contribuições de Donald Schön são muito férteis no campo da formação de 

professores, em especial as que dizem respeito aos currículos necessários para a formação de 

professores reflexivos e pesquisadores. Segundo sua análise (SCHÖN, 1992), a formação do 

profissional reflexivo supera a visão de uma formação com base na racionalidade técnica 

(cuja proposta curricular de formação é, de modo geral, meramente normativa), uma vez que 

valoriza a experiência, através da reflexão, da análise e da problematização dela, e o 

conhecimento tácito, presente nas soluções que os profissionais encontram em ato. 

Ao se referirem à epistemologia da prática, tomando como base os estudos 

desse teórico, Pimenta e Ghedin (2005, p. 19-20) assim a descrevem, numa citação extensa, 

mas extremamente definidora desse processo: 

Esse conhecimento na ação é o conhecimento tácito, implícito, interiorizado, 

que está na ação e que, portanto, não a precede. É mobilizado pelos 

profissionais no seu dia-a-dia, configurando um hábito. No entanto, esse 
conhecimento não é suficiente. Frentes a situações novas que extrapolam a 

rotina, os profissionais criam, constroem novas soluções, novos caminhos, o 

que se dá por um processo de reflexão na ação. A partir daí, constroem um 

repertório de experiências que mobilizam em situações similares (repetição), 
configurando um conhecimento prático. Estes, por sua vez, não dão conta de 

novas situações, que colocam problemas que superam o repertório criado, 

exigindo uma busca, uma análise, uma contextualização, possíveis 
explicações , uma compreensão de suas origens, uma problematização, um 

diálogo com outra perspectivas, uma apropriação de teorias sobre o 

problema, uma investigação, enfim. A esse movimento, o autor denomina de 
reflexão sobre a reflexão na ação. Com isso, abre perspectivas para a 

valorização da pesquisa na ação dos profissionais, colocando as bases para o 

que se convencionou denominar o professor pesquisador de sua prática.  

(Grifo dos autores). 

 

Porém, ao apresentar o conceito de reflexão-na-ação definido por Schön, como 

sendo “o processo mediante o qual os práticos (inclusive professores) aprendem através da 

análise e interpretação da sua própria actividade docente”, Garcia (1999, p. 41) chama a 

atenção para o fato de que há uma confusão e uma dispersão ao se conceptualizar a reflexão e 

seu processo, sendo necessário perguntar se é válido qualquer tipo de reflexão, como processo 

que possa favorecer a aprendizagem do professor. Para responder a essa questão, o próprio 

Garcia (1999) define, a partir de estudos de Zeichner e Liston (1987), três níveis de reflexão 

ou de análise sobre a realidade circundante: a técnica, a prática e a crítica. 

O primeiro nível, segundo Garcia (1999, p. 42) diz respeito à análise das ações 

manifestas, as quais os professores desenvolvem e que são observáveis; o segundo nível 

implica a planificação do que se vai fazer e a reflexão sobre o que se fez, salientando o seu 



  87 

caráter didático. E, por último, o nível de considerações éticas, que tem a ver com a análise 

ética ou política da própria prática bem como das repercussões contextuais. 

A partir dos elementos de análise, é possível perceber, na estrutura curricular 

do Proformação, através de suas diretrizes metodológicas, filosóficas e operacionais, a 

definição de uma proposta que tem como base perspectivas de formação de um professor 

reflexivo num nível prático, o qual entende o professor como um artesão, artista ou 

profissional clínico que tem de desenvolver sua sabedoria e sua criatividade para enfrentar as 

situações únicas, ambíguas, incertas e conflitantes que figuram a vida da aula. Garcia (1999, 

p. 39) afirma ser a orientação prática, juntamente com a orientação acadêmica, “a abordagem 

mais aceita para se aprender a arte, a técnica e o ofício do ensino.” Essa perspectiva de 

formação parte da prática pedagógica dos professores-alunos e circunda em torno dela num 

vai-e-vem dinâmico. 

A proposta pedagógica do curso é  

Investigar a natureza do saber da experiência na perspectiva da formação e 
da identidade profissional do educador, implica na procura dos princípios de 

um processo reflexivo dirigido para a ação, ou seja se situa a análise no 

paradigma da relação teoria-prática. Teorias da ação oriundas da reflexão do 
homem e do seu contexto social nos fornecem as condições de 

inteligibilidade da ação docente. (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 1999, p. 6)  

 

As relações que se estabelecem entre as atividades presenciais e vivenciais e a 

ação docente supervisionada garantem uma permanente discussão do cotidiano do professor 

para avaliar e fundamentar a sua prática com vistas a uma constante melhoria tanto no próprio 

desempenho pessoal, quanto na qualidade do processo ensino/aprendizagem. Dessa forma, o 

trabalho pessoal e autônomo, a análise de situações de sala de aula à luz de teorias 

pedagógicas e a integração entre a formação acadêmica e a profissional encontram mais e 

melhores possibilidades na dinâmica do curso, reforçando suas bases metodológicas.  

Isso permite aos professores analisar problemas complexos surgidos no dia-a-

dia de suas salas de aula e enfrentar situações incertas e desconhecidas, de ordem 

prioritariamente prática, as quais, de acordo com Pérez Gómez (1998b), nem sempre podem 

ser resolvidas mediante a aplicação de uma regra técnica ou procedimento. Possibilita, ainda, 

o desenvolvimento de mecanismos de intervenção na busca de um processo de ensino que 

garanta aprendizagens reais aos seus alunos. 

Nesse sentido, Perrenoud (2002, p. 104) contribui com essa discussão ao 

afirmar que   
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a formação de ´profissionais reflexivos` deve se tornar um objetivo explícito 

e prioritário em um currículo de formação de professores; em vez de ser 

apenas uma familiarização com a futura prática, a experiência pode desde a 
formação inicial, assumir a forma simultânea de uma prática ´real` e 

reflexiva”. 

 

Essa afirmação nos permite considerar, a partir dos elementos expostos ao 

longo deste capítulo, que a proposta do Profomação/Pedagogia possibilita caminhos 

importantes rumo à profissionalização dos professores que dele participam, entendida como 

capacidade de construir a própria prática, os próprios métodos, no contexto de uma ética e de 

objetivos gerais, a qual só pode ser desenvolvida em campo, em contato com os alunos e os 

professores mais experientes. 

Assim entendido, fica evidente que a proposta em questão apresenta uma forte 

valorização da prática na formação dos profissionais, mas uma prática refletida na mediação 

com os tutores, que possibilite aos seus alunos-professores compreender os rumos norteadores 

de suas vivências diárias, com vistas a responder às situações novas, às situações de incerteza 

e de indefinição. Portanto, o currículo do Proformação/Pedagogia explicita o seu objetivo de 

propiciar o desenvolvimento da capacidade de reflexão na prática e sobre a prática dos 

professores em exercício ali envolvidos. 
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5 AS CONTRIBUIÇÕES DO PROFORMAÇÃO/PEDAGOGIA PARA A MELHORIA 

DA PRÁTICA: DESVENDANDO O DISCURSO DOS DOCENTES  

 

 

Apresentamos, neste capítulo, a discussão sobre as questões realizadas no 

trabalho empírico e utilizamos o quadro interpretativo das respostas. A investigação empírica 

quanto à avaliação dos professores sobre AS CONTRIBUIÇÕES DO 

PROFORMAÇÃO/PEDAGOGIA PARA A MELHORIA DA PRÁTICA foi realizada através 

de instrumentos pré-definidos, respondidos por quatorze alunos do Proformação/Pedagogia, 

então professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Aplicamos um questionário com quinze tópicos, conforme Anexo I, sendo doze 

deles relativos à caracterização social e profissional dos sujeitos envolvidos, considerando 

elementos de suas vivências atuais na docência a partir de indicadores da inserção inicial no 

magistério; contém ainda, dois tópicos que dizem respeito à estrutura curricular e um 

referente aos conceitos avaliativos a serem atribuídos ao curso, visando perceber, numa escala 

de valores, o olhar dos sujeitos para questões próprias desta organização curricular.    

A segunda parte dos instrumentos se constitui de questões abertas aplicadas, 

relativas aos eixos norteadores de nossa investigação, já descritas neste trabalho, totalizando 

sete questões (sendo cinco referentes ao primeiro eixo, uma do segundo e uma do terceiro) na 

perspectiva de ampliar o diálogo e, assim, obter mais elementos para a nossa reflexão sobre as 

contribuições do curso para a melhoria da prática dos sujeitos investigados. É a partir das 

respostas dadas pelos professores que apresentamos a categorização que nos permite a análise 

objeto de nosso estudo.  

Para a análise do questionário, no que se refere à caracterização dos sujeitos 

organizamos três quadros: o primeiro identifica o perfil pessoal dos professores, o segundo 

trata de suas experiências (tempo médio de serviço) e a atuação de cada um, quando da 

realização da entrevista (nível de atuação, natureza das instituições de atuação, etc.), bem 

como da renda salarial dos sujeitos investigados. E o terceiro quadro apresenta uma 

caracterização profissional dos investigados através de alguns dados relativos à situação 

funcional, ao nível de escolarização quando do início de suas carreiras docentes, e à 

motivação de acesso à profissão. 
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5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 

 

 

Conforme dito ao longo deste trabalho, os professores investigados por essa 

pesquisa fazem parte de um número significativo de professores que atuam nos anos iniciais 

do ensino fundamental, os quais começaram a exercer suas funções docentes tendo como 

fundamento teórico básico os estudos realizados no magistério das Escolas Normais, em nível 

médio. Muitos deles estão em final de carreira, ou prestes a isso. 

O questionário aplicado nos permitiu analisar, conforme apresentado no 

Quadro 2, que os catorze investigados são, em sua maioria, mulheres (86%), com uma grande 

incidência de casados (50%) e de solteiros (43%), apresentam 35 anos de idade em média, 

com aproximadamente 13 anos de tempo de serviço. 

 

 

SEXO 

IDADE 

MÉDIA 
DO 

GRUPO 

 

ESTADO CIVIL 

 
Feminino 

 
Masculino 

 
Solteiro 

 
Casado 

 
Divorciado 

 
Viúvo 

86% 14% 35 anos 43% 50% - 7% 

Quadro 2 – Caracterização social dos entrevistados – aspectos pessoais 

Fonte: Instrumento do Pesquisador 

 

Essa caracterização não foge à regra dos dados apresentados em nível nacional. 

Num estudo exploratório sobre o professor brasileiro, o Censo Escolar da Educação Básica de 

2007 (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS, 2009, 

p.21) apresenta que há um predomínio do perfil feminino nos profissionais na educação 

infantil e no ensino fundamental, o qual vai se modificando à medida que se caminha para o 

ensino médio e para a educação profissional. Essa característica está muito presente nas 

turmas do Proformação/Pedagogia, especificamente constituída por professores que atuam na 

educação infantil e no ensino fundamental, nos quais a participação masculina corresponde a 

apenas 3% do total de alunos matriculados durante o período desta investigação. 

Outro dado coletado pelo Censo Escolar, quanto à distribuição dos professores 

por idade, revela que 68% dos docentes têm mais de 33 anos de idade e que 55% estão na 

faixa de 30 a 45 anos. Consideramos que esses dados são importantes, uma vez que sugerem a 

necessidade de realização de estudos que enfoquem a trajetória dos professores, a carreira 

docente e demais aspectos relacionados a esses temas como portas de entrada, estruturação, 

tempo de permanência no magistério, dentre outros. 
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Quanto à natureza das instituições de atuação dos sujeitos investigados 

diagnosticamos que 57% encontram-se atualmente lecionando em escolas da rede privada, e 

43% nas escolas públicas, estando estas todas localizadas na zona urbana; com maior área de 

atuação no terceiro ano, com 43% e no 1º ano, com 22%, conforme pode ser visto no Quadro 

3. A grande incidência de professores da rede privada que caracteriza os sujeitos investigados, 

deve-se ao fato de que em 2009, a composição das últimas turmas que participaram do 

Programa, ser constituída por muitos professores dessa categoria e instituição de ensino, tendo 

em vista que o atendimento à formação dos professores que atuam na rede pública foi feito 

praticamente quando da oferta dos primeiros anos do Programa. 

 

Tempo 

de 

serviço 

(média) 

Renda Salarial 

(Salário Mínimo) 

Tipo de instituição 

que leciona 
Ano que leciona 

Até 

1 
Até 2 

De  

2 a 5 

Pública Privada Ed. 

Inf. 

1° 2° 3° 4° 5° 

13 anos 7% 86% 7% 43% 57% 14% 22% 7% 43% - 14% 

Quadro 3 – Caracterização social dos entrevistados – aspectos profissionais 

Fonte: Instrumento do Pesquisador 

 

Esses dados fogem um pouco à caracterização dos professores em nível 

nacional segundo a qual, de acordo com o Censo (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS 

E PESQUISAS EDUCACIONAIS, 2009, p.25), destaca-se que 83,6% trabalham 

exclusivamente na rede pública de ensino, em escolas federais, estaduais ou municipais, 

atuando em uma ou mais dessas redes. Apenas 16,4% dos professores atuam exclusivamente 

na rede privada. No que se refere à localização do estabelecimento, urbana ou rural, observa-

se que 83% dos professores trabalham em escolas urbanas, 15% em escolas rurais e 2% atuam 

tanto na área rural quanto na urbana. 

Entendemos que a grande presença dos professores da rede privada de ensino 

estudando no Proformação/Pedagogia se dá pelo fato de o Programa já se encontrar, à época, 

na reta final de sua oferta e de a demanda de professores das escolas públicas que precisava 

dessa formação já haver sido praticamente atendida em sua área de abrangência. 

Um fato que nos chamou a atenção diz respeito à renda mensal dos professores 

investigados onde 86% recebem até dois salários e 7%, o que corresponde a um dos sujeitos, 

recebe menos de um salário mínimo. Em pleno século XXI quando se considera que o valor 

de novecentos e cinqüenta reais (o que equivale a aproximadamente quinhentos e trinta e nove 

dólares e setenta e sete centavos) definido pela Lei 11.738/08, como piso salarial profissional 

nacional para o magistério público da educação básica já não atende às necessidades básicas 
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do povo brasileiro, dadas as variações econômicas do país, é inadmissível, e porque não dizer 

inacreditável que existam professores que ainda recebam menos de um salário mínimo pelas 

atividades que exerce. 

Isso mostra o grau de desvalorização social do professor por parte dos poderes 

públicos e, principalmente das instituições privadas, que lidam com a educação como 

mercadoria. A falta de políticas públicas capazes de reverterem essa situação de 

desvalorização afasta cada vez mais esse profissional do exercício competente de sua função. 

Quanto à caracterização profissional dos investigados, apresentamos, no 

Quadro 4, mais alguns dados relativos à situação funcional, ao nível de escolarização que 

tinham quando iniciaram suas carreiras docentes e à motivação de acesso à profissão. 

No que diz respeito à situação funcional, nossa amostra revela que o número de 

professores concursados é o mesmo que o de professores que são contratados efetivamente 

pelas escolas privadas e que ali atuam há um certo tempo, o que corresponde a 36% cada um; 

os contratados temporariamente equivalem a 21% dos professores; e 7%, que corresponde a 

um professor entrevistado, é celetista. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROFISSIONALIZAÇÃO DOS DOCENTES 

 

SITUAÇÃO FUNCIONAL 

ESCOLARIDADE NO 

INÍCIO DA 

CARREIRA 

ESCOLARIZAÇÃO 

FUND. E MÉDIA 

MOTIVOS DA 

ESCOLHA 

PROFISSIONAL 

Efetivo concursado 36% Mag. Escola 

Normal 

43% Maior parte na 

escola pública 

14% Falta de algo 

melhor 

  8% 

Efetivo sem 

concurso 

36% Logos II 7% Maior parte na 

escola privada 

___ Vocação 69% 

Contratado 

temporariamente 

21% 

 

Ens. Médio 

sem form. 

Pedagógica 

36% Todo na escola 

pública 

 

86% 

Incentivo da 

família 

 

23% 

Celetista 7% Outra? Qual? 14% Todo na escola 

privada 

___ 

 

Perspectiva 

mercado de 
trabalho 

 

__ 

Quadro 4 – Caracterização da profissionalização dos docentes  

Fonte: Instrumento do Pesquisador 

 

Quanto à escolaridade no início de carreira, observamos que 43%, dos 

professores investigados fizeram o Magistério na Escola Normal, apenas um teve formação 

inicial através do LOGOS II
3
, o que corresponde a 7%; 36% têm ensino médio sem formação 

                                                             

3 Projeto criado em 1973 pelo MEC para habilitar professores em atuação nas séries iniciais do então primeiro 

grau cujo desafio era habilitá-los para tal sem retirá-los da sala de aula. Esses professores possuíam níveis de 

escolaridade variados, sendo exigida a quarta série do primeiro grau, como escolaridade mínima. 
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pedagógica e 14% responderam ter outra formação referente à docência, sendo que um deles 

foi através do  “PRA LER”, proporcionado pelo município de Mossoró e  o outro, teve sua 

iniciação como professor da rede estadual de ensino através de contrato provisório em 

parceria com a UERN.  

O nosso objetivo com essa questão em especial é diagnosticar a quantidade de 

professores com a formação mínima exigida para lecionarem nos anos iniciais do ensino 

fundamental. Percebemos, portanto, que mais da metade dos professores investigados 

iniciaram a ação docente sem terem acesso a uma formação mínima para isso. 

Os dados mostram ainda que 85,7% dos professores entrevistados estudaram 

na escola pública durante toda a educação fundamental e média e 14,2% cursaram grande 

parte desses níveis de ensino na escola pública. Nenhum deles teve toda a escolarização 

especificamente em escolas privadas. 

Ao pedir que assinalassem as opções que motivaram a escolha para o exercício 

do Magistério, 69% dos entrevistados responderam ter vocação para a docência, 23% 

disseram haver escolhido o magistério por incentivo da família e/ou de amigos e 8% por falta 

de algo melhor. Nenhum deles escolheu a opção “Apresentava melhores perspectivas no 

mercado de trabalho”, “Acaso” ou “Sobrevivência”. 

Na continuidade do questionário aplicado, elaboramos o item treze, composto 

de sete proposições, com a finalidade de sistematizar quantitativamente a opinião dos 

professores entrevistados quanto à qualidade do Proformação. A nossa intenção era 

diagnosticar o grau de aceitabilidade quanto a essas proposições, na perspectiva de 

consubstanciar as respostas dadas pelos investigados através das questões abertas. 

Para a análise dos resultados, foram atribuídos os seguintes conceitos: 

favorável, aos elementos “concordo plenamente” e “concordo”; neutro, ao elemento “nem 

concordo nem discordo“, e desfavorável, aos elementos “discordo” e “discordo totalmente”. 

Conforme percebemos no Anexo II, resultados mais altos serão mais favoráveis à questão 

levantada, enquanto que resultados de valores próximos de um são considerados 

desfavoráveis à proposição feita na questão. 

O questionário aplicado propunha o seguinte:  

“As questões a seguir, dizem respeito à estrutura curricular do curso e deverão ser 

respondidas, apresentando apenas uma resposta para cada uma delas, onde foram apresentadas 

aos investigados as seguintes variáveis:” 

1 A proposta curricular do PROFORMAÇÃO trabalha realmente os conteúdos 

necessários à formação de quem já atua como professor dos anos iniciais. 
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2 As teorias estudadas no PROFORMAÇÃO contribuem para a melhoria de 

sua prática de sala de aula. 

3 É possível colocar em prática, na sua sala de aula, boa parte das teorias 

estudadas no PROFORMAÇÃO. 

4 É possível perceber mudanças significativas na sua prática pedagógica, as 

quais possibilitam condições de melhor desempenho acadêmico de seus alunos. 

5 As relações entre a Prática de Ensino e o Estágio Docente Supervisionado 

oportunizam atividades de pesquisa, as quais lhes possibilitam criar e recriar 

formas de intervenção didático-pedagógica e construir uma reflexão contínua 

em torno da sua atividade docente. 

6 As atividades vivenciais dão seqüência teórica e prática às atividades 

presenciais, como elemento integrador entre os conhecimentos científicos, 

ministrados no período presencial, e a prática exercida por você, em sua escola 

de atuação profissional. 

7 Quanto aos professores do curso, você avalia que boa parte é bem preparada 

para o trabalho com as disciplinas e/ou temáticas para as quais foram 

selecionados.     

 

 

Gráfico 1 – Valores e resultados obtidos na aplicação da questão 13 
Fonte: Instrumento do Pesquisador 
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Assim sendo, para a primeira proposição, obtivemos o resultado satisfatório de 

noventa e três pontos percentuais (93%), significando que os professores investigados 

concordam que os conteúdos trabalhados através das disciplinas atendem à necessidade da 

formação em exercício. 

Quando tratamos dos conteúdos presentes na proposta necessários à formação 

de quem já atua como professor dos anos iniciais, na verdade, temos o objetivo de 

diagnosticar o grau de interesse dos professores investigados quanto aos saberes privilegiados 

pelo Programa. Esses saberes se apresentam através das teorias estudadas, bem como das 

situações ali vivenciadas que contribuem para a melhoria de suas práticas de sala de aula.  

As proposições correspondentes aos itens dois a seis do questionário foram 

elaboradas tomando-se como base os eixos norteadores das questões abertas e objetivaram 

perceber a relação entre os conhecimentos proporcionados pelo Proformação/Pedagogia e as 

práticas de sala de aula dos sujeitos investigados. As que correspondem aos números dois, três 

e quatro se referem às discussões do primeiro eixo de investigação; a afirmativa cinco diz 

respeito ao segundo eixo, e a afirmativa seis ao terceiro eixo. 

Para as proposições de números dois e quatro, obtivemos 100% de aprovação, 

e 93% de aprovação para a afirmativa de número três. Esses dados evidenciam alto grau de 

satisfação dos professores quanto às contribuições do curso para a modificação de suas 

práticas de sala de aula.  

Para o item cinco da questão 13, “as relações entre a Prática de Ensino e o 

Estágio Docente Supervisionado oportunizam atividades de pesquisa, as quais lhes 

possibilitam criar e recriar formas de intervenção didático-pedagógica e construir uma 

reflexão contínua em torno da sua atividade docente”, obtivemos 86% de satisfatoriedade 

significando que os investigados concordam com a proposição feita. 

Para o item seis, “as atividades vivenciais dão seqüência teórica e prática às 

atividades presenciais, como elemento integrador entre os conhecimentos científicos, 

ministrados no período presencial, e a prática exercida por você, em sua escola de atuação 

profissional”, obtivemos aprovação total e unânime junto à proposição.  

Quanto ao item sete, último desta questão, “quanto aos professores do curso, 

você avalia que boa parte é bem preparada para o trabalho com as disciplinas e/ou temáticas 

para as quais foram selecionados”, 93% dos investigados demonstram satisfação quanto ao 

quadro de professores formadores durante o curso.  

O nosso objetivo com essa última proposição era o de evidenciar que o grau de 

aceitabilidade dos alunos do Proformação/Pedagogia para com os professores que atuaram 
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como formadores pode ter uma relação direta com a avaliação que aqueles alunos fazem da 

proposta formativa. Isso porque concordamos com Gimeno Sacristán (2000, p. 165) que o 

professor é um elemento de primeira ordem na atividade pedagógica relacionada com o 

currículo e, por isso, justificamos o porquê desse questionamento com a afirmação de que “o 

currículo molda os docentes, mas é traduzido na prática por eles mesmos – a influência é 

recíproca”. Grande parte do que foi vivenciado pelos professores investigados durante o 

desenrolar do curso traduz concepções dos professores formadores sobre o que seja ensinar, o 

que seja aprender e que, de certa forma acabam interferindo na forma de pensar e de agir dos 

entrevistados. 

Os professores que atuaram como formadores dos sujeitos investigados por 

nossa pesquisa são co-partícipes desse processo de contribuições para a formação. Como 

vimos durante o desenvolvimento deste trabalho, o corpo docente do Profomação é 

constituído por professores do Campus Central da UERN, principalmente do Departamento 

de Educação da Faculdade de Educação, além de professores de outros departamentos 

acadêmicos dessa IES, professores aposentados da UERN e professores associados, 

pertencentes à comunidade, com reconhecida qualificação e experiência em educação.  

Isso significa dizer que os sujeitos investigados podem ter tido as aulas 

formativas ministradas exclusivamente por professores universitários, com formação 

específica para tal, ou, ao contrário, exclusivamente por professores associados, ou ainda, pela 

presença de professores com os dois tipos de formação. Não faz parte de nosso objetivo a 

definição da formação dos professores formadores. Interessa-nos, entretanto, uma pequena 

discussão nesse aspecto, que diz respeito à avaliação que os investigados fazem sobre o 

preparo dos professores formadores para o trabalho com as disciplinas e/ou temáticas para as 

quais foram selecionados. 

Significa ainda reconhecer o papel mediador dos professores formadores entre 

o currículo estabelecido pelo Proformação e os alunos-professores, pois concordamos com 

Gimeno Sacristán (2000, p. 166) que 

se o currículo expressa o plano de socialização através das práticas escolares 

impostas de fora, essa capacidade de modelação que os professores têm é um 
contrapeso possível se é exercida adequadamente e se é estimulada como 

mecanismo contra-hegemônico. Qualquer estratégia de inovação ou de 

melhora da qualidade da prática do ensino deverá considerar esse poder 
modelador e transformador dos professores, que eles de fato exercem num 

sentido ou noutro, para enriquecer ou para empobrecer as propostas 

originais.   
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Considerando ainda que todos os itens arrolados na questão treze foram 

elaborados com a finalidade de avaliar a qualidade do PROFORMAÇÃO, na perspectiva dos 

entrevistados e frente aos dados aqui apresentados, consideramos, nesse estágio de nossa 

investigação, que os alunos avaliam esse Programa formativo de forma altamente satisfatória.   

Dando sequência à análise do questionário, a questão catorze (Das disciplinas 

estudadas no PROFORMAÇÃO, abaixo relacionadas, quais você considera mais importantes 

para a sua atuação em sala de aula, como professor (a)? Enumere-as de 01 a 09, por ordem 

de prioridade), foi elaborada com a finalidade de avaliar a ordem de importância, na opinião 

dos entrevistados, das disciplinas estudadas no PROFORMAÇÃO em relação à atuação em 

sala de aula. As disciplinas elencadas foram: Processo de alfabetização (PALF), Fundamentos 

linguísticos para alfabetização (FLPA), Ensino de Língua Portuguesa (ELP), Ensino de 

Ciências (ECIEN), Ensino de História (EHIST), Ensino de Geografia (EGEO), Ensino de 

Matemática (EMAT), Currículo do ensino fundamental (CEF) e Didática (DID).  

O objetivo é que os investigados classifiquem diversas opções, colocando-as 

numa ordem de preferência. 

Para análise dessa questão, classificamos o grau de prioridade definido pelos 

investigados quanto às disciplinas apresentadas na questão proposta. O resultado quantitativo 

das questões foi obtido pela ordenação dos itens colocados para classificação, o que é feito 

utilizando uma medida de tendência central, como é o caso das médias, mediana e moda.  

As respostas a cada instrumento e o cálculo da média aritmética (MED) podem 

ser vistos no Anexo III. Apresentamos apenas doze respostas, uma vez que dois dos 

entrevistados deixaram de responder a essa questão. Utilizamos a média aritmética das 

respostas obtidas através do ordenamento das disciplinas pelos professores respondentes e 

observamos que a disciplina Processo de alfabetização (PA) foi considerada como a mais 

importante, sendo seguida pela disciplina Fundamentos linguísticos para alfabetização (FLA), 

que ficou em segundo lugar, e Ensino da Língua Portuguesa (ELP), em terceiro.  

A leitura dos dados nos permite perceber que a disciplina Fundamentos 

linguísticos para alfabetização (FLA) sempre aparece logo após a disciplina Processo de 

alfabetização (PA), em ordem de prioridade, na opinião dos entrevistados. Mesmo quando 

uma delas se desloca na posição de preferência, a outra vem logo a seguir. 

Já a disciplina Didática, apesar de aparecer em quarto lugar pelo método 

adotado (média aritmética), foi indicada por três respondentes como sendo a de maior 

importância, o que, numa primeira análise, evidencia que os professores investigados 

associam as disciplinas Processo de Alfabetização e Fundamentos Linguísticos à própria 
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Didática, e as demais a disciplinas de áreas como de menor importância, em especial nos anos 

iniciais do ensino fundamental, nos quais se objetiva o desenvolvimento do processo de 

alfabetização das crianças. Tal constatação nos leva a concluir que conhecer e entender 

fundamentos e mecanismos necessários que lhes possibilitem (aos professores) alfabetizar 

com eficiência parece ser a essência de suas ações.  

Em princípio, podem-se associar tais distorções ao fato de os professores 

formadores não haverem proporcionado situações didáticas e/ou reflexões sobre as estreitas e 

necessárias relações entre os conteúdos das referidas disciplinas ofertadas durante o curso em 

pauta. Dessa forma, acreditamos ainda que tais percentuais podem variar dependendo do 

trabalho feito (metodologias, seleção e/ou priorização de critérios dados aos conteúdos da 

disciplina, etc.) por cada professor formador, em cada disciplina. Como foi evidenciado na 

questão treze, há um índice de 7% dos entrevistados que não concorda nem discorda quanto 

ao fato de boa parte dos professores formadores ser bem preparada para o trabalho com as 

disciplinas e/ou temáticas para as quais foram selecionados. Como os sujeitos investigados 

pertenciam a turmas diferenciadas, com professores formadores diferenciados, os critérios de 

definição de prioridades em relação às disciplinas estudadas variam consideravelmente.  

A disciplina Ensino da Matemática foi considerada como a quinta de maior 

importância, dentre as nove disciplinas por nós elencadas, apresentando-se como de menor 

prioridade que Ensino da Língua Portuguesa, porém, mais importante, na ótica dos sujeitos 

investigados, que as disciplinas voltadas para o ensino das áreas de Ciências, de História e de 

Geografia. 

Esses dados nos levam a constatar que os professores têm realmente mais 

interesse pelas áreas voltadas ao processo de alfabetização, em especial, e da matematização, 

como item de segunda ordem.  

 

 

5.2 AS TEORIAS ESTUDADAS E SUAS IMPLICAÇÕES PARA A MELHORIA DAS 

PRÁTICAS DOCENTES     

 

 

Na análise, trabalhamos o corpus dos discursos presentes em todas as respostas 

dadas pelos sujeitos e organizamos os quadros, destacando as subcategorias de cada tema. 

Para uma melhor apresentação dos dados e às falas dos professores investigados, estas 
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aparecem, ao longo deste texto, sempre em itálico, utilizamos a letra P (P maiúsculo) seguida 

da numeração relativa à questão aberta proposta (P1, P2…P14). 

Tendo em vista a caracterização da problemática escolar se apresentar 

principalmente nas áreas da Língua Portuguesa (definida nos anos iniciais do ensino 

fundamental através do processo de alfabetização), e da Matemática, esse primeiro eixo 

definiu como prioridade investigar as teorias estudadas nas disciplinas que estão diretamente 

ligadas às discussões sobre o processo de alfabetização e seus fundamentos, bem como 

procedimentos que permitem aos alunos do referido curso uma melhor apropriação do 

conhecimento matemático. 

Assim sendo, a primeira questão – “Quais as teorias estudadas e de que forma 

contribuem para ajudar na reflexão sobre a sua prática docente?“ – presente no instrumento 

da pesquisa foi estabelecida objetivando identificar, dentre as teorias estudadas, as que melhor 

contribuiram para a prática diária em sala de aula com os seus alunos e com que ênfase 

aparecem no processo formativo curricular.  

Nesse item, evidenciamos a nossa preocupação com as teorias, por 

concordarmos com Perrenoud (1997, p. 40) que a prática pedagógica na sala de aula é mais do 

que a concretização de uma teoria, e a sua concretização está subordinada ao funcionamento 

do sistema de esquemas geradores de decisão do docente. O desenvolvimento das práticas 

pedagógicas depende de vários fatores inerentes ao contexto escolar, os quais nem sempre 

seguem as regras reguladoras das teorias. Para esse autor, as práticas dependem do tipo de 

organização da aula e do trabalho escolar e nas múltiplas pequenas decisões que determinam 

o seu funcionamento.   

Por outro lado, também entendemos, assim como Gimeno Sacristán e Peréz 

Gómez (1998, p. 48) que “a teoria é um esquema formal que integra um corpo genérico de 

conhecimentos“ e que “a didática necessita de teorias que se aproximem ao que acontece em 

situações reais as quais se produz a aprendizagem de forma sistemática ou de modo informal”. 

Isso significa dizer que para compreender a aprendizagem que o aluno realiza, e poder extrair 

hipóteses e princípios que possam reverter na compreensão e orientação mais correta dos 

fenômenos de aprendizagem, é necessário recorrer ao conhecimento que as teorias da 

aprendizagem oferecem. 

Isto é, as teorias são elementos essenciais norteadores das práticas pedagógicas, 

desde o seu planejamento até a sua execução, de forma a propiciar ações norteadoras e 

direcionadas para a garantia de aprendizagens reais ao aluno.  Elas estão presentes como 

forma de saberes da formação profissional, os quais, segundo Tardif (2002, p. 37) “se 
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transformam em saberes destinados à prática científica ou erudita dos professores, e, caso 

sejam incorporados à prática docente, pode transformar-se em prática científica”.  

Portanto, quando consideramos que os professores sujeitos de nossa 

investigação desenvolvem práticas cotidianas consideradas, por vezes, espontaneistas, 

entendemos que o estudo das teorias privilegiadas pelo Proformação são elementos capazes 

de lhes proporcionar um redirecionamento dessas práticas.  

O Quadro 6, a seguir, revela então, as subcategorias emergentes dos discursos 

dos sujeitos investigados e construídas a partir da análise temática, organizando os 

indicadores a respeito da avaliação dos professores quanto às teorias estudadas e suas 

contribuições para a melhoria da prática. 

TEMA SUBCATEGORIAS TEMÁTICAS Valor % 

 

Teorias estudadas e 

suas contribuições 
para a reflexão sobre a 

prática docente 

 

Teóricos estudados que contribuem para a reflexão 

sobre a prática docente  

Fundamentos de teorias psicológicas 

Contribuem para compreender o processo da 

aprendizagem 

Contribuem para a melhoria e a inovação da prática 

 

31 

 

25 

07 

 

05 

 

46% 

 

37% 

10% 

  

 7% 

Quadro 5 – Tema e subcategorias emergentes das questões abertas referentes às teorias 

estudadas e suas contribuições para a reflexão sobre a prática docente 

Fonte: Instrumento do Pesquisador  

 

Na análise, o grau e a frequência dos indicadores selecionados e organizados 

oferecem subsídios de sentido para a construção das seguintes subcategorias: Teóricos 

estudados que contribuem para a reflexão sobre a prática docente (46%), e Fundamentos de 

teorias psicológicas (37%), ambas relativas ao conector “teorias estudadas”; bem como as 

categorias Contribuem para compreender o processo da aprendizagem (10%), Contribuem 

para a melhoria e a inovação da prática (7%), as quais dizem respeito ao conector 

“contribuições para a melhoria da prática”. 

O grau de incidência no discurso dos professores destaca que as teorias 

estudadas se apresentam a partir da explicitação dos teóricos estudados que contribuem 

para a reflexão sobre a prática docente (46%). São estes teóricos da psicologia que 

apresentam em suas discussões possibilidades para um melhor entendimento sobre o processo 

de aprendizagem humana, como Piaget (09), Vygotsky (09), Paulo Freire (05), Emília 

Ferreiro (05), Ana Teberosky (02) e Wallon (01); bem como nos fundamentos de teorias 
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psicológicas (37%), evidenciados nas principais teorias da aprendizagem, a saber: 

Behaviorismo (05), Gestaltismo (05), Psicologia Genética (04), Sócio-interacionista (04), 

Teorias do conhecimento (03), Inatismo (02), Psicogênese da Língua escrita (01), e Teoria do 

desenvolvimento infantil (01). 

Encontramos um suporte teórico na definição de Gimeno Sacristán e Pérez 

Gómez (1998), que apresenta elementos que nos permitem analisar essas duas subcategorias 

de forma interligada. Os autores concebem a ideia de que as teorias psicológicas da 

aprendizagem “pretendem descrever e explicar como se produz a aprendizagem, e também as 

relações no melhor dos casos, entre a aprendizagem, o desenvolvimento e o contexto físico, 

social e histórico em que o indivíduo vive.” (p. 50). Nessa perspectiva, deixam evidente que 

as que possuem uma maior potencialidade didática são aquelas teorias “[...] que mergulham 

no interior da caixa preta, com as intenções de esclarecer as estruturas e os processos internos 

que acontecem em toda aprendizagem” (GIMENO SACRISTÁN; PERÉZ GÓMEZ, 1998, p. 

50). 

Nos indicadores que sustentam e caracterizam os teóricos estudados que 

contribuem para a reflexão sobre a prática docente, destacamos Piaget e Vygotsky, por 

apresentarem significado e incidência em vários discursos dos professores. Quanto aos 

fundamentos de teorias psicológicas, as maiores incidências estão na Psicologia Genética e no 

Sociointeracionismo. Apesar de cada um dos teóricos e dos elementos que fundamentam suas 

teorias “[...] priorizar, em suas investigações e reflexões, aspectos distintos da vida psíquica e 

apresentar explicações bastante diferentes sobre os processos de desenvolvimento e de 

aprendizagem” (FONTANA; CRUZ, 1997, p. 71), esses elementos são os que melhor 

definem as teorias estudadas durante o Proformação, de acordo com os investigados.  

Os dois indicadores constituem características da concepção construtivista a 

qual “[...] reúne uma série de princípios que permitam compreender a complexidade dos 

processos de ensino/aprendizagem e que se articulam em torno da atividade intelectual 

implicada na construção de conhecimentos” (ZABALA, 1998, p. 37). Portanto, podemos 

afirmar que a discussão da vertente construtivista de aprendizagem é um componente 

formativo teórico. Isso porque, no atual contexto, as teorias da aprendizagem com maior 

potencialidade de mergulhar “no interior da caixa preta” são exatamente as teorias 

interacionistas, na perspectiva construtivista, por melhor explicarem o processo de construção 

do conhecimento.  

E o que isso tem a ver com a prática dos professores? Se a concepção de 

conhecimento dos professores, a sua epistemologia, for interacionista, ele perceberá o seu 
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aluno como sujeito capaz de aprender de forma significativa. Certamente buscará o 

desenvolvimento de aulas que possibilitem condições para que aconteçam, de fato, 

aprendizagens significativas, considerando-se que somente aquelas teorias que se preocupam 

em compreender as peculiaridades da singular e descontextualizada aprendizagem escolar são 

capazes de contribuir com conhecimentos próximos nos quais podem apoiar-se para elaborar, 

experimentar e avaliar a prática escolar. (GIMENO SACRISTÁN; PÉREZ GÓMEZ, 1998) 

No que diz respeito às contribuições dessas teorias para ajudar na reflexão 

sobre a prática docente, o grau de incidência no discurso dos professores destaca que as 

teorias estudadas Contribuem para compreender o processo da aprendizagem (10%), o que 

fica claro nas falas do P8: ajudou a entender melhor (meu) aluno; e ainda: o meio em que o 

indivíduo está inserido influencia no processo desse conhecimento. (P8). A incidência no 

discurso dos professores destaca ainda que as teorias estudadas Contribuem para a melhoria 

e a inovação da prática (7%), o que se percebe nas falas dos professores, segundo as quais 

essas teorias possibilitaram desenvolver (mos) práticas inovadoras dentro de uma pedagogia 

construtivista (P7), permitindo amadurecer como professora (P9) e apresentar melhor 

desempenho da prática docente (P11). 

Ao discutir sobre as perspectivas mais significativas que dominaram o campo 

do ensino na teoria e na prática, Gimeno Sacristán e Pérez Gómez (1998) apresentam 

propostas de interpretação e intervenção compatíveis, visando provocar no aluno a 

reconstrução crítica do conhecimento cotidiano, distinguindo dimensões da prática que 

adquirem maior ou menor relevância. Dentre elas, está a dimensão heurística. Para esses 

autores, “os processos de aprendizagem são processos de criação e transformação de 

significados” nos quais “a intervenção docente na aula encaminha-se para orientar e preparar 

as trocas entre os alunos e o conhecimento” (GIMENO SACRISTÁN; PÉREZ GÓMEZ, 

1998, p. 85). Nesse contexto, evidenciam que “para que o professor/a possa intervir para 

facilitar os processos de reconstrução e transformação do pensamento e da ação dos alunos 

deve conhecer as múltiplas influências que, previstas ou não, acontecem na complexa vida da 

aula e intervêm decisivamente no que os estudantes aprendem e nos modos de aprender”.  

Dessa forma, “a relação entre a compreensão e a intervenção possibilita a 

formação de uma espiral dialética na qual ambos os elementos estimulam-se mutuamente” 

(p.81), o que torna evidente para os professores investigados a contribuição do Proformação 

para que pudessem compreender o processo da aprendizagem dos seus alunos, a fim de 

poderem intervir mehor nesse processo. Isso ficou evidente na fala do P8, o qual pôde 

constatar que todo aluno é capaz de construir. 
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Para os autores Gimeno Sacristán e Pérez Gómez (1998, p. 49), somente 

aquelas teorias que se preocupam em compreender as peculiaridades da singular e 

descontextualizada aprendizagem escolar “são capazes de contribuir com conhecimentos 

próximos nos quais podem apoiar-se para elaborar, experimentar e avaliar a prática escolar”.  

A ação de compreender o processo da aprendizagem possibilita, 

necessariamente, novas perspectivas nas formas de conduzir o processo de ensino para a 

melhoria e a inovação de práticas pedagógicas, considerando-se que a elaboração de 

significados requer do professor a interpretação da riqueza educativa que a aula comporta, 

pois “o ensino não pode ser concebido como uma mera aplicação de normas, técnicas e 

receitas preestabelecidas” Gimeno Sacristán e Peréz Gómez (1998, p.86), e “a atuação do 

docente é, em parte, sempre um ato de criação”, possibilitando desenvolver práticas 

inovadoras dentro de uma pedagogia construtivista (P7). 

 

 

5.2.1 Os métodos de alfabetização estudados no PROFORMAÇÃO e suas contribuições 

para a melhoria da prática 

 

 

Nessa questão, as contribuições do curso para a melhoria da prática se 

apresentam, na avaliação dos professores investigados, através dos métodos de alfabetização 

estudados, considerando-se o seguinte questionamento: “Quais métodos de alfabetização 

foram estudados no Proformação?”, seguido de um outro:” De que forma o curso contribui 

para melhorar sua prática pedagógica no processo de alfabetização de seus alunos?”  

Isso porque entendemos que o processo formativo em pauta oferece, em sua 

estrutura curricular, elementos de discussões que fundamentam melhor a prática dos 

professores quanto ao processo de alfabetização de seus alunos, por apresentar um número 

significativo de disciplinas cujas ementas evidenciam os saberes então privilegiados, dentre 

elas: Fundamentos Linguísticos para Alfabetização, enfatizando a língua oral e a escrita, bem 

como os aspectos grafo-fônicos e pragmáticos textuais; Processo de Alfabetização, com 

ênfase na natureza do sistema e da função escrita – em seu contexto social e escolar – e nas 

práticas de alfabetização decorrentes das políticas educacionais e das abordagens teórico-

metodológicas que historicamente têm influenciado o trabalho escolar; os Ensinos de Língua 

Portuguesa I e II, as quais consideram, como princípios que subsidiam a aprendizagem do 

aluno em Língua Portuguesa nos anos iniciais do ensino fundamental, os aspectos bio-psico-
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linguísticos e sociais, bem como métodos, processos e técnicas do ensino da leitura, além de 

princípios e métodos de avaliação da aprendizagem em Língua Portuguesa, a partir de uma 

proposta de trabalho em Língua Portuguesa considerando o aspecto produtivo da leitura.  

Como se pode observar, essas ementas evidenciam fundamentos teórico- 

metodológicos sobre o processo de discussão da alfabetização e do ensino da língua materna. 

Dada a enorme carga horária (270 h/a, sendo 60 h/a para cada uma das duas 

primeiras disciplinas e 75h/a para cada uma das duas últimas) destinada ao estudo sobre 

questões inerentes ao ensino da Língua Portuguesa entendemos ser esta, uma área privilegiada 

pela proposta deste Programa Especial. 

O objetivo então é percebermos a importância dada pelo curso às discussões 

quanto ao processo da alfabetização e como os professores investigados avaliam a 

contribuição dessas discussões para as suas práticas docentes.  

Para a primeira pergunta, “Quais métodos de alfabetização foram estudados no 

Proformação?”, o discurso dos professores apresentou indicadores que subsidiam a 

constituição de três subcategorias: Definição de métodos (83%), Fundamentos dos métodos 

(10%) e Teóricos da educação (7%), apresentados no quadro a seguir: 

 

TEMA SUBCATEGORIAS TEMÁTICAS Nº % 

Métodos de 
alfabetização 

estudados no 

Proformação 

 

Definição de métodos 

Fundamentos dos métodos 

Teóricos da educação 

25 

03 

02 

83% 

10,0% 

 7% 

Quadro 6 – Tema e subcategorias emergentes das questões abertas referentes aos métodos de 
alfabetização estudados no Proformação. 

Fonte: Instrumento do Pesquisador 

 

De maneira geral, os sujeitos investigados afirmaram que houve uma definição 

clara dos métodos de alfabetização, com uma incidência de 83,3% na fala dos professores, 

assim distribuídos: construtivismo-interacionista (04), tradicional (03), psicogênese da língua 

escrita (03), níveis evolutivos da escrita (02), analítico-sintéticos (04), analíticos (03), 

sintéticos (03), alfabetização de jovens e adultos (01), fônico (02).  

Ferreiro e Teberosky (1985, p. 18) afirmam que, numa perspectiva pedagógica, 

o problema da leitura e da escrita tem sido tradicionalmente exposto como uma questão de 

métodos, muito definido em torno de uma pergunta: “como se deve ensinar a ler e a 

escrever?” (Ferreiro, 1996, p. 27), havendo uma preocupação dos educadores quanto à busca 
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do “melhor” ou “mais eficaz” deles. Essa autora nos chama a atenção para o fato de que 

geralmente há uma confusão, por parte dos professores, entre métodos de ensino e processos 

de aprendizagem, geralmente associando-se a uma conclusão que parece inaceitável: “os 

êxitos na aprendizagem são atribuídos ao método e não ao sujeito que aprende”.  

As falas dos professores evidenciam a existência de dois tipos de métodos de 

alfabetização trabalhados pelo Programa, registrados por P13 simplesmente como 

“Construtivista e Tradicional” e, de forma mais detalhada, por P9 como “Os métodos 

tradicionais (sintéticos, analíticos, analítico-sintéticos) e tendências atuais construtivistas 

com base em Emília Ferreiro.” sendo que estas últimas “ (...)  mostraram os usos sociais da 

língua escrita em diferentes contextos, mostrando a psicogênese da língua escrita, e como 

podemos analisar os níveis evolutivos da escrita da criança.” (P3) 

O método sintético e o método analítico constituem o conjunto dos chamados 

métodos tradicionais de alfabetização. O primeiro parte de elementos menores que a palavra 

(letras e sílabas), insistindo na correspondência entre o oral e o escrito, entre o som e a grafia, 

estabelecendo correspondência a partir dos elementos mínimos, num processo que vai das 

partes para o todo. A aprendizagem da leitura e da escrita é uma questão mecânica, segundo a 

qual ler equivale a decodificar o escrito em som, uma vez que se “concebe a escrita como 

transcrição gráfica da linguagem oral” (FERREIRA; TEBEROSKY, 1985, p. 19). O método 

analítico, que parte da palavra ou de unidades maiores, considera a leitura como um ato global 

e visual, através do reconhecimento global das palavras ou orações.  

Já a abordagem construtivista-interacionista (03), com significativa incidência 

na fala dos professores, envolve em sua discussão a Psicogênese da língua escrita (03) e a 

alfabetização de jovens e adultos (01), contribuindo para a compreensão de que a 

alfabetização ocorre em contextos culturais e sociais determinados – uma vez que os métodos 

de alfabetização “Foram utilizados (durante a disciplina Processo de Alfabetização) de 

forma interdisciplinar, trabalhando a partir de textos os quais mostraram os usos sociais da 

língua escrita em diferentes contextos.” (P3) – e de que a escrita, a linguagem oral e a leitura, 

por serem objetos culturais e não meros produtos escolares, desenvolvem-se desde a mais 

tenra idade, independentemente da inserção da criança no processo de escolarização.  

A clareza quanto à definição dos métodos de alfabetização permite atribuir 

grande contribuição do curso para a prática dos professores, uma vez que lhes possibilita uma 

definição de que o processo de aquisição da leitura e da escrita precisa ir além dos dois polos 

do processo de aprendizagem (professor e aluno – quem ensina e quem aprende), levando-se 

em consideração um terceiro elemento dessa relação: a natureza do objeto de conhecimento. 
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Fica evidente, na fala de P3, que, durante o curso, foram desenvolvidas situações-problema 

que possibilitaram “analisar os níveis evolutivos da escrita da criança”, o que nos permite 

inferir que tais situações possibilitaram aos professores investigados o conhecimento, senão a 

clareza, de que para responder à pergunta de “como ensinar”, como alfabetizar, é 

imprescindível saber como as aprendizagens são produzidas pelos alunos, nesse caso, através 

do diagnóstico do nível de evolução de escrita. 

Ao tratarem da Psicogênese da língua escrita, Ferreiro e Teberosky (apud 

Fontana e Cruz, 1997) consideram a escrita um objeto de conhecimento (isto é, um alvo da 

atividade intelectual) que vai sendo construído de modo evolutivo pela criança. Em suas 

análises, essas autoras procuram demonstrar o papel ativo do sujeito no processo de 

elaboração individual da escrita. De acordo com investigações daquelas pesquisadoras, a 

criança, em suas relações com a escrita, vai, ativa e espontaneamente, elaborando e testando 

hipóteses a respeito de como se escrevem as palavras. Nessa perspectiva, apresentam as fases 

do processo de construção da escrita pela criança, caracterizadas nos níveis evolutivos: 

período pré-silábico, silábico, silábico-alfabético e alfabético. 

Quando perguntamos “De que forma o curso contribui para melhorar sua 

prática pedagógica no processo de alfabetização de seus alunos?”, obtivemos de P8 a 

seguinte resposta: “Antes de ingressar no curso, eu trabalhava com meus alunos somente com 

conhecimentos que outros colegas me falavam; depois do ingresso, adquiri conhecimentos 

científicos, como os níveis de desenvolvimento da criança. Depois que estudei esse assunto, 

ficou mais fácil trabalhar na alfabetização dos meus alunos.” 

Para nós, na fala de P8, fica evidente a compreensão de que os saberes 

privilegiados pelas discussões propostas durante o curso possibilitam melhorias significativas 

na forma de pensar o processo ensino-aprendizagem, facilitando as suas metodologias de 

trabalho com vistas ao alcance de resultados satisfatórios na aprendizagem dos seus alunos. 

As falas dos sujeitos apontam ainda, que tais métodos apresentam 

fundamentos nas seguintes concepções: alfabetização e letramento (01), a representação da 

linguagem e o processo de alfabetização (01) e Escrita/oralidade (01), totalizando numa 

incidência de 10% das respostas dadas.  

Se entendemos que “a concepção que se tem sobre a maneira de realizar os 

processos de aprendizagem constitui o ponto de partida para estabelecer os critérios que 

deverão nos permitir tomar as decisão em aula”, conforme afirma Zabala (1998, p. 22), 

compreendemos também que, uma vez definida a prática de alfabetização como 
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construtivista- interacionista, fica evidente que a abordagem que sustenta tal método precisa 

estar respaldada em discussões teórico-práticas que  o fundamentem.  

Nesse caso, discussões mais recentes sobre a alfabetização de crianças têm 

como fundamentação básica a compreensão de que tal processo não mais se limita ao trabalho 

desenvolvido por professores no que se refere às atividades de “prontidão” e do “ba-be-bi-bo-

bu”, geralmente decontextualizados; é preciso mais dinâmica por parte do professor 

alfabetizador, como forma de garantir a lecto-escrita de crianças e jovens para além da 

(de)codificação do sistema alfabético, respaldando-se em práticas que levem em consideração 

a importância dos contextos sociais de uso da língua escrita. 

Cabe à escola ensinar o aluno a utilizar a linguagem oral nas diversas 
situações comunicativas, especialmente nas mais formais [...]. Trata-se de 

propor situações didáticas nas quais essas atividades façam sentido de fato, 

pois seria descabido “treinar” o uso mais formal da fala. A aprendizagem de 
procedimentos eficazes tanto de fala como de escuta, em contextos mais 

formais, dificilmente ocorrerá se a escola não tomar para si a tarefa de 

promovê-la. (BRASIL, 1997a, p. 33) 
 

No que diz respeito à subcategoria teóricos da educação, foram citados  Paulo 

Freire (01), Emília Ferreiro (01) e Ana Teberoski (01),  como sendo os  que contribuem com 

essa discussão sobre os métodos de alfabetização.  

Em sua obra, Paulo Freire deixa claro que a sua proposta de alfabetização é 

caracterizada pela Educação Popular cujo objetivo é a formação do sujeito cognoscente. Os 

processos educativos de alfabetização se dão a partir dos círculos de cultura, sendo o trabalho 

feito com palavras geradoras pertencentes à experiência existencial dos alunos. Esse processo 

visa a superação de um saber de senso comum por um conhecimento mais crítico, onde o 

conhecimento de mundo precede necessariamente o conhecimento das letras pois ler e 

escrever não são suficientes para perfilar a plenitude da cidadania  (FREIRE, 2001). Nessa 

perspectiva, conhecer, ou melhor entender o método de alfabetização de Paulo Freire, 

possibilita aos alunos do Proformação  o desenvolvimento de trabalhos com jovens e adultos 

ainda não alfabetizados.  

Quanto às contribuições de Emilia Ferreiro e Ana Teberoski descritas pelos 

alunos, quando da definição dos métodos de alfabetização, a obra Psicogênese da Língua 

Escrita apresenta resultados de uma pesquisa que tem possibilitado aos educadores o 

redimensionamento da compreensão acerca das relações da criança com a escrita.  

Quanto ao segundo questionamento “De que forma o curso contribui para 

melhorar sua prática pedagógica no processo de alfabetização de seus alunos?”, obtivemos 

as seguintes categorias temáticas, expressas na ótica dos resultados do quadro a seguir: 
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TEMA SUBCATEGORIAS TEMÁTICAS Nº % 

 
Contribuições do 

curso para a melhoria 

da prática no 

processo de 
alfabetização 

 

Facilitando a compreensão sobre o processo de 

alfabetização dos alunos  

Melhorando o trabalho pedagógico 

Tornando a prática docente mais reflexiva 

Propiciando a apropriação do conhecimento 

científico 

10 

 

08 

04 

03 

 

 

40% 

 

32% 

16% 

12% 

 

 

Quadro 7 – Tema e subcategorias emergentes das questões abertas referentes à contribuições do 

curso para a melhoria da prática pedagógica no processo de alfabetização  

Fonte: Instrumento do Pesquisador 
 

A subcategoria identificada como facilitando a compreensão sobre o 

processo de alfabetização dos alunos (40%) evidencia que, a partir do curso, “ficou mais 

fácil trabalhar na alfabetização dos alunos” (P8), pois este contribuiu “para a compreensão 

do desenvolvimento do processo inicial de alfabetização e o caminho de sua evolução” (P11), 

através da “Associa (ção) da teoria à prática” (P5),  e “dos ensinos e teorias explorados” 

(P9). Essa articulação possibilitou “entender o aluno” (P2), “Ajudando a encorajar e aceitar 

a autonomia e iniciativa do aluno” (P3), “Permitindo-os ampliar seus conhecimentos para 

um conhecimento mais formal” (P4) “Mostrando que cada criança tem o seu espaço, sua 

capacidade, tempo certo de aprender” (P9). 

Compreender o processo de alfabetização significa para o professor o 

conhecimento das teorias da aprendizagem com vistas ao desenvolvimento de práticas 

direcionadas e interventivas para esse fim: que os alunos se apropriem do processo de 

aquisição da lecto-escrita. 

Nessa perspectiva, Gimeno Sacristán e Peréz Gómez (1998, p. 85), ao 

abordarem a dimensão heurística na prática escolar, como modo de conceber a intervenção no 

espaço da sala de aula, afirmam que: 

O professor deve atuar como o clínico que diagnostica permanentemente a 

situação e elabora estratégias de intervenção específicas e adaptadas para a 
situação concreta da aula, comprovando as reações, esperadas ou não, 

lógicas ou irracionais, dos alunos e avaliando o significado das trocas que se 

produziram em conseqüência. 
       

O curso proporciona através de sua organização curricular discussões que 

possibilitam conhecimentos mais amplos, e ao mesmo tempo mais específicos, de forma a 

estabelecer relações teórico-práticas, como é o caso de reflexões sobre o processo de 
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alfabetização, onde permite “a compreensão da aprendizagem” (P6) no sentido de melhor 

poder “Observar e caracterizar os alunos” (P13). 

A segunda subcategoria, melhorando o trabalho pedagógico, com uma 

incidência de 32%, apresenta-se, na fala dos entrevistados, como possibilitadora de “uma 

melhoria na prática pedagógica” (P2), uma vez que “O curso preencheu espaços, tirou 

muitas dúvidas e proporcionou segurança na prática docente” (P10). Tal contribuição fica 

evidente a partir do momento que possibilita “a organização do trabalho pedagógico e trazer 

a sua vivência do dia-a-dia para a sala de aula.” (P1), que, por sua vez, dá “mais ênfase às 

aulas” (P4), permitindo “Traçar estratégias para a fixação de conteúdos sobre métodos de 

avaliação e alfabetização” (P13).  

A melhoria do trabalho pedagógico é, sem dúvida, o propósito de qualquer 

formação docente. E um dos elementos que muito desperta o interesse dos professores, de 

maneira geral, é a avaliação da aprendizagem. Tratando sobre esse assunto, Gimeno Sacristán 

e Pérez Gómez (1998, p. 298) afirmam que, apesar da polissemia presente no termo “avaliar”, 

na prática educativa, tal prática consiste “em classificar os alunos e aplicar provas para obter 

informações a partir das quais se obterão informações para essa classificação”. 

Esses autores evidenciam que, ao analisar as variáveis pertinentes a serem 

avaliadas quanto à aprendizagem de seus alunos, os professores tornam evidentes crenças 

acerca da relevância de certos aspectos sobre outros, além de opções de caráter ético, 

evidenciando não apenas decisões de caráter técnico quanto à  importância dos conteúdos 

selecionados, mas também uma valorização em que se expressa uma filosofia, uma ideologia, 

uma visão do mundo, toda uma teoria implícita. 

A clareza sobre que elementos e de como são usados para o julgamento de 

valor atribuído no momento do avaliar, evidencia-se na fala de P13: “Traçar estratégias para 

a fixação de conteúdos sobre métodos de avaliação e alfabetização”. Desse modo,     

 

O objeto realmente avaliado não pode se visto unicamente na declaração que 

expressa o que queremos avaliar, a não ser a posteriori, após a análise da 

prática real de avaliação, estruturando o instrumento concreto utilizado, a 
forma de aplicá-lo e a situação em que o aluno mostra o seu saber. Indica o 

que ficou deficiente em termos de linguagem, como por exemplo, a carência 

de competência lingüística, a falta de conhecimentos gramaticais, os erros 
ortográficos? O êxito e o fracasso escolar não são realidades ou apreciações 

objetivas de competências do estudante, mas o resultado de como se entende 

e como se aprecia os resultados de aprendizagem. Nesse sentido, pode-se 
dizer que os bons ou maus resultados de avaliação são categorias elaboradas 

dentro da instituição escolar. (PERRENOUD, 1990 apud GIMENO 

SACRISTÁN; PERÉZ GÓMEZ, 1998, p. 306). 
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Quando exerce uma função orientadora das ações do professor quanto ao 

desempenho dos alunos, a avaliação possibilita a tomada de decisões sobre os métodos mais 

adequados, nesse caso, para o processo de alfabetização das crianças. 

A terceira subcategoria evidencia a contribuição do curso, tornando a prática 

docente mais reflexiva, com 16% de incidência, tendo possibilitado aos entrevistados 

“Refletir sobre( meus) erros e acertos” (P6), na perspectiva de “Modificar (meu) fazer 

pedagógico”, a fim de (P2), “Fazer uma auto-avaliação referente à( minha) prática” (P6) e 

“Poder alfabetizar com mais segurança” (P5). 

Partindo da concepção de que “determinados objetivos só podem ser 

conquistados se os conteúdos tiverem um tratamento didático específico, ou seja, que há uma 

estreita relação entre o que e como ensinar.” (BRASIL, 1997a, p.47), fica evidente que uma 

vez que o professor melhora a compreensão sobre o processo de alfabetização dos alunos, 

encontra, também, mecanismos para tornar a prática docente mais reflexiva. 

Abordando os motivos ligados às evoluções e às ambições recentes dos 

sistemas educativos quanto aos processos formativos, Perrenoud (2002) argumenta que a 

formação na prática reflexiva não é o único trunfo, mas é uma condição necessária (grifo do 

autor) para tornar possível uma evolução para a profissionalização, compensando a 

superficialidade da formação.  

Dessa forma, na perspectiva de se assumir uma postura e uma prática 

reflexivas, Perrenoud (2002, p. 47) nos chama a atenção para o fato de que, embora fique 

evidente que a reflexão é um ato tão natural quanto o de respirar, e por isso mesmo não 

precisa ser ensinado nos cursos de formação docente, tais posturas e práticas precisam servir 

de “base para uma análise metódica, regular, instrumentalizada, serena e causadora de 

efeitos”, as quais “só podem ser adquiridas por meio de um treinamento intensivo e 

deliberado”.  

Apesar de o autor afirmar ainda que “nem toda experiência gera 

automaticamente aprendizagens”, uma vez que “uma rotina eficaz tem justamente como 

virtude dispensar todo o questionamento” (PERRENOUD, 2002, p. 51), a fala de P3 torna 

claro que a sua prática já é revestida de criticidade e de reflexividade: “Já trabalho numa 

linha renovadora na qual crio situações provocadoras que ajudam o aluno a gerar seus 

próprios conhecimentos. Portanto, o curso só veio acrescentar, ajudando a encorajar e 

aceitar a autonomia e iniciativa do aluno.” 

O desenvolvimento de uma prática reflexiva requer que o professor aprenda a 

obter diversos benefícios da reflexão, dentre eles o ajuste dos esquemas de ação que permita 
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uma intervenção mais rápida, mais direcionada ou mais segura (P.51) – fato observado na fala 

de P2: “O curso[...] trouxe uma melhoria na nossa prática pedagógica ajudando-nos a 

entender o aluno e poder alfabetizar com mais segurança.” – e ainda um reforço da imagem 

de si mesmo como profissional reflexivo em processo de evolução, o que foi evidenciado na 

fala de P7, que conclui: “(o curso) contribuiu mostrando que, para mudar a nossa prática, é 

preciso fazer a diferença. Conhecer de perto a realidade dos alunos, onde estão inseridos e 

assim poder criar novas perspectivas dentro da sala de aula”. 

A prática reflexiva é, portanto, uma relação ativa, crítica e autônoma com o 

mundo, dependendo mais da postura do que de uma estreita competência metodológica do 

professor. (PERRENOUD, 2002, p. 65). 

A quarta subcategoria evidencia, por sua vez, a contribuição do curso, 

propiciando a apropriação do conhecimento científico, com 12% de incidência na fala dos 

sujeitos. 

Referendando essa discussão, Zabala (1998) afirma que um dos objetivos de 

qualquer bom profissional consiste em ser cada vez mais competente em seu ofício e que o 

conhecimento das variáveis que intervêm na prática e a experiência para dominá-las são 

unidades de análise da prática educativa. Isso significa dizer que os professores precisam 

dispor de referenciais que os ajudem a interpretar o que acontece em sua sala de aula, 

permitindo-lhes utilizar tais conhecimentos ao planejar, executar e avaliar o processo 

educativo. Em outras palavras, o autor afirma que  

precisamos de meios teóricos que contribuam para que a análise da prática 

seja verdadeiramente reflexiva. Determinados referenciais teóricos, 

entendidos como instrumentos conceituais extraídos do estudo empírico e da 
determinação ideológica, que permitam fundamentar nossa prática; dando 

pistas acerca dos critérios de análise e acerca da seleção das possíveis 

alternativas de mudança. (ZABALA, 1998, p. 16)  
 

Assim entendido, a “apropriação do conhecimento científico”, apresentada 

pelos professores investigados como uma contribuição do curso para a melhoria de práticas de 

alfabetização de crianças, define-se na fala de P2, quando este revela a clareza de que “O 

curso (nos) abriu novos caminhos no mundo do conhecimento científico, trouxe uma melhoria 

na nossa prática pedagógica, ajudando-nos a entender o aluno e poder alfabetizar com mais 

segurança”, bem como na fala de (P8), ao evidenciar ter “adquiri (do) conhecimentos 

científicos como os níveis de desenvolvimento da criança”. 
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5.2.2 Os procedimentos de ensino e suas contribuições para a melhoria da prática 

pedagógica no ensino da matemática  

 

 

Ao lançarmos o questionamento “Que tipos de procedimentos foram estudados 

para abordar o processo de apropriação do conhecimento matemático escolar?” tomamos 

como unidade de análise o procedimento utilizado pelo professor formador nas aulas das 

disciplinas Ensino de Matemática I e II,  e parte do registro da proposta curricular do 

Proformação. Partimos do pressuposto que as formas de condução do ensino da matemática, 

no processo formativo de professores, são  um forte indicador da possibilidades de mudanças 

significativas  desta área nos anos iniciais do ensino fundamental.  Conhecer os obstáculos 

envolvidos no processo de construção de conceitos oferece subsídios para que o professor 

(nesse caso, os alunos do Proformação, sujeitos de nossa investigação, compreendam melhor 

alguns aspectos da aprendizagem dos alunos. 

Pensar dessa forma, nos instigou a elaboração de um outro questionamento 

“De que forma o curso contribui para melhorar sua prática pedagógica no ensino da 

matemática aos seus alunos?” na perspectiva de evidenciar como os professores investigados  

avaliam tal contribuição. 

Na sequência dessa apresentação faremos uma articulação entre os dados 

obtidos junto aos dois questionamentos como forma de melhor evidenciarmos a avaliação dos 

investigados quanto aos elementos em pauta.  

No que diz respeito à categorização do conteúdo referente ao primeiro 

questionamento, adotamos para análise o conceito de “procedimentos de ensino”, definido por 

Haidt (2000, p. 143) como as “ações, processos ou comportamentos planejados pelo 

professor, para colocar o aluno em contato direto com coisas, fatos ou fenômenos que lhes 

possibilitam modificar sua conduta, em função dos objetivos previstos”. Portanto, os 

procedimentos de ensino dizem respeito às formas de intervenção na sala de aula, definindo o 

como ensinar. E como a aprendizagem é um processo dinâmico, ela ocorre de forma 

significativa quando o aluno consegue realizar atividades a ela relativas.  
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TEMA SUBCATEGORIAS TEMÁTICAS Nº % 

 

Procedimentos 

estudados para 

abordar o processo de 
apropriação do 

conhecimento 

matemático escolar 
 

Atividades lúdicas 

Ensinar formas de raciocínio 

Estudos dirigidos  

Visitas a laboratórios 

Ensino com pesquisa 

Ensinar a trabalhar os conhecimentos prévios  

Resolução de problemas 

Seminários 

14 

12 

08 

04 

03 

02 

02 

02 

30%   

26 % 

17% 

  9% 

  6%  

  4% 

  4% 

  4% 

Quadro 8 – Tema e subcategorias emergentes das questões abertas referentes aos 

procedimentos estudados para abordar o processo de apropriação do conhecimento matemático 
escolar 

Fonte: Instrumento do Pesquisador 

 

Geralmente, o ensino da matemática na escola básica privilegia o raciocínio 

dedutivo, partindo de um conjunto de regras e de princípios. Desse modo, é muito comum que 

os alunos aprendam tais regras e princípios, mas não necessariamente consigam compreendê-

los de fato e/ou aplicá-los em situações reais e concretas. E isso se dá, em grande parte, 

devido à formação que os professores tiveram, o que acaba gerando um círculo vicioso na 

formação: alunos mal formados têm maiores possibilidades de vir a se tornarem professores 

mal formadores.  

Entendemos, portanto, que parte das dificuldades que os professores, em 

especial os dos anos iniciais do ensino fundamental, têm em trabalhar com a matemática 

escolar está associada às formas como aprenderam matemática, questão para nós muito 

evidente na fala de P8, que afirma: “[...] com relação à matemática foi sempre muito 

complicado para mim” .  

Contribuindo com essa discussão, Oliveira e Chadwick (2002, p. 175), ao 

tratarem sobre o que significa “o saber Matemática”, apresentam alguns exemplos do que é 

não saber Matemática, aqui expressos: 

Ocorre quando o aluno sabe fazer contas sem compreender seu significado 

ou suas aplicações; sabe usar algoritmos sem saber por que funcionam, ou 
quais as regras que os tornam aplicáveis; sabe a tabuada de multiplicar, mas 

não tem idéia do que isso significa; ou quando pode ler um problema sem 

compreendê-lo, ou quando é capaz de dizer a definição de comutatividade de 
cor sem saber como aplicá-la.  
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Esses autores mostram ainda que “ao ensinar Matemática deve-se insistir na 

capacidade de raciocinar e no desenvolvimento de capacidades de estruturar conhecimentos 

matemáticos de forma analítica (OLIVEIRA; CHADWICK, 2002, p. 175).  

Isso porque as necessidades cotidianas fazem com que os alunos desenvolvam 

uma inteligência essencialmente prática, que permite reconhecer problemas, buscar e 

selecionar informações, tomar decisões e, portanto, desenvolver uma ampla capacidade para 

lidar com a atividade matemática. 

De acordo com o PCN da área (BRASIL, 1997b, p. 29), quando essa 

capacidade é potencializada pela escola, a aprendizagem apresenta melhor resultado. No 

entanto, apesar dessa evidência, tem-se buscado, sem sucesso, uma aprendizagem em 

Matemática pelo caminho da reprodução de procedimentos e da acumulação de informações; 

nem mesmo a exploração de materiais didáticos tem contribuído para uma aprendizagem mais 

eficaz, por ser geralmente realizada em contextos pouco significativos e de forma muitas 

vezes artificial.  

Para os professores investigados os procedimentos matemáticos trabalhados 

como forma de conteúdos nas disciplinas do Proformação “[...] foram reflexivos, com 

atividades que estimularam o raciocínio, criações de atividades e jogos matemáticos” 

conforme afirma P9, bem como “Foram trabalhados de forma bem dinâmica, a partir de 

experiências, utilizando o concreto, no qual proporcionou o desenvolvimento de raciocínio 

como dedução, intuição, estimativa, mostrando novas técnicas de como se trabalhar a 

matemática, lembrando que ela está presente no nosso dia-a-dia.” (P3). 

Dessa forma, os procedimentos estudados aparecem a partir das seguintes 

subcategorias e suas respectivas incidências nas falas dos investigados: atividades lúdicas 

(30%), ensinar formas de raciocínio (26%), estudos dirigidos (17%), visitas a laboratórios 

(9%), ensino com pesquisa (6%), ensinar a trabalhar os conhecimentos prévios (4%), 

resolução de problemas, (4%), seminários (4%). 

Esses dados demonstram que o curso possibilitou aos seus alunos-professores, 

conforme evidente nas falas dos sujeitos, “Aulas ministradas através de recursos que 

favorecem a aprendizagem e o conteúdo, onde as crianças utilizem materiais didáticos 

diversos que possibilitem a construção de novos saberes, desenvolvendo o cognitivo.” (P4); 

“Aulas práticas, estudos em laboratórios, discussões, estudos de textos, confecção de 

material concreto.” (P7), permitindo a compreensão da necessidade de o professor 

“Trabalhar com material concreto, colocar o aluno para pensar e refletir sobre as questões 

práticas da matemática e instigá-los a criar seu próprio conhecimento.” (P5). 
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Essas formas de pensar o ensino da matemática permitiram ainda, na percepção 

dos investigados “[...] um processo de apropriação do conhecimento matemático com 

formação de conceitos básicos como: analisar regularidades, discutir formas de 

representação matemática através da linguagem oral e escrita, examinar e descrever 

diferentes formas geométricas, etc”.,  conforme claramente definido na fala de P13.  

Consubstanciado pela necessidade de melhor conhecer os conteúdos da 

matemática, como forma de melhor ensiná-los, P8 assim define os estudos sobre 

procedimentos do ensino da matemática, privilegiados pelo Proformação: “[...] estudar esses 

procedimentos foi muito bom”. O significado desses estudos pode ser sinalizado a partir da 

fala de P14: “[...] Somente com o uso de uma metodologia é que poderemos proporcionar 

meios para que o indivíduo participe do movimento conceitual”. 

Quanto ao questionamento “De que forma o curso contribui para melhorar 

sua prática pedagógica no ensino da matemática aos seus alunos?”, o segundo por nós 

definido para análise das contribuições do curso quanto ao conhecimento matemático dos 

professores investigados, apresentamos o quadro abaixo: 

TEMA SUBCATEGORIAS TEMÁTICAS Nº % 

 

As contribuições do 

curso para a melhoria 

da prática pedagógica 

no ensino da 
matemática 

 

Tornar as aulas mais dinâmicas  

Tornar o ensino da matemática mais compreensível 

Trabalhar o ensino da matemática a partir do 

lúdico 

Tornar a aprendizagem significativa 

Estimular o crescimento coletivo e individual do 

aluno 

14 

09 

05 

 

04 

02 

41% 

26% 

15% 

 

12% 

  6% 

Quadro 9 – Tema e subcategorias emergentes das questões abertas referentes às contribuições 
do curso a para melhoria da prática pedagógica no ensino da matemática  

Fonte: Instrumento do Pesquisador  

 

Na análise, o grau e a frequência dos indicadores selecionados e organizados 

oferecem subsídios de sentido para a construção das seguintes subcategorias: tornar as aulas 

mais dinâmicas (41%), tornar o ensino da matemática mais compreensível (26%), 

trabalhar o ensino da matemática a partir do lúdico (15%), tornar a aprendizagem 

significativa (12%), estimular o crescimento coletivo e individual do aluno (6%). 

A subcategoria tornar as aulas mais dinâmicas apresenta uma incidência de 

41% na fala dos sujeitos investigados, o que nos permite considerar que, através da  “forma 

na qual o professor ministra suas aulas” (P3), “partindo de estudos e discussões realizadas 
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em sala de aula”. (P5), “desenvolvendo métodos” (P2), com o “desenvolvimento de 

procedimentos de estimativa visual” (P13), “nas propostas, na abrangência de subsídios e 

sugestões nas aulas práticas” (P4), e ainda “conhecendo e ampliando novos métodos em sala 

de aula” (P5), os professores investigados tiveram melhores condições de “poder ministrar 

melhor as (minhas) aulas” (P2), “partindo do conhecimento prévio, do concreto para chegar 

ao conceito” (P12), “subsídios e sugestões para as aulas práticas” (P4), “vários métodos e 

jogos matemáticos para serem usados na sala de aula” (P8), “prática de confecção de 

materiais didáticos” (P4), para, então, poder “ampliar o (nosso) conhecimento na prática” 

(P10). 

Quando se trata do ensino de matemática, em especial para crianças, numa 

perspectiva prática, o processo de dinamização das aulas pode se dá de diferentes formas: 

através da utilização de materiais concretos, na resolução de situações problematizadoras, etc. 

De acordo com Quaranta e Wolman (2006, p. 111), é muito comum que se crie, 

nas aulas de matemática, um momento de “apresentação”, definido como uma exposição dos 

resultados de uma tarefa ou de um dos caminhos que conduziram a esses resultados, a ser feita 

por parte de todos ou de alguns alunos, conforme encaminhamento do professor. Geralmente, 

tal apresentação se dá através de momentos de discussão, que “são potencialmente frutíferos 

para a geração de confrontações, de reflexões e argumentações”, uma vez que possibilitam 

momentos de construção de conhecimentos por parte dos alunos. 

Para as autoras, o ato de propor que os alunos discutam não é nenhuma 

novidade nas práticas docentes. Porém, a discussão sobre determinados conteúdos específicos 

é uma tarefa ainda muito dificultosa para alguns professores, que nem sempre conseguem dar 

um devido encaminhamento às questões postas a fim de possibilitar processos de reflexão 

para os aprendizes. No ensino, em especial o de matemática, não basta apenas propor 

situações de diálogo e de resolução de problemas se os procedimentos empregados e os 

conhecimentos envolvidos não se convertem em objetos de reflexão. 

O professor deve conduzir as discussões sobre as situações problematizadoras, 

intervindo sempre que se fizer necessário, de forma a “estimular e/ou incitar as crianças a 

explicarem o que foi feito, aceitar todas as respostas sem validar, de começo, a reposta 

correta, retomando para o grupo o que alguns alunos dizem, apresentando contra-exemplos, 

ajudando a estabelecer acordos, recordando acordos anteriores relacionados com os 

conhecimentos, etc” (QUARANTA; WOLMAN, 2006, p. 113). 

Ao afirmar que o curso “proporcionou novas formas para trabalhar com a 

matemática, conhecendo e ampliando novos métodos em sala de aula, partindo de estudos e 
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discussões realizadas em sala de aula”, P5 parece compreender que as aulas de matemática 

ganham novo sentido quando trabalhadas a partir da organização de momentos de discussão, 

de forma a gerar progressos significativos na aprendizagem de seus alunos. Pensamento 

semelhante evidencia-se na fala de P6, que admite que o curso lhe permitiu “refletir que a 

matemática pode ser trabalhada de maneira lúdica em que o aluno será capaz de aprender, 

superar suas dificuldades e, acima de tudo, formar cidadãos participantes na sociedade”. 

A subcategoria tornar o ensino da matemática mais compreensível, com 

incidência de 27%, apresenta-se claramente na descrição dos seguintes conectores presentes 

nas falas dos entrevistados, os quais nos permitem inferir que: “ver a matemática de uma 

forma simples de ensinar” (P8) possibilitou aos professores investigados “mais 

conhecimentos em relação à disciplina” (P1), “compreensão da matemática através da 

linguagem oral e escrita” (P3) e, principalmente, a “apropriação do conhecimento 

matemático” (P13), viabilizando, dessa forma, “abrir caminhos para um melhor 

entendimento” (P2), “formas diferenciadas de abordar os problemas” (P7), “novas formas 

para trabalhar com a matemática” (P5). Todos esses conhecimentos, certamente, são 

necessários ao entendimento de “como trabalhar os conceitos básicos como: medidas, 

geometria” (P3), bem como “tornar o ensino-aprendizagem da matemática mais prazeroso e 

compreensivo” (P11), “provocando a descontração, a aquisição de regras, a expressão do 

imaginário e a apropriação de conhecimento”s. (P10). 

O discurso dos investigados nos faz parecer que eles entenderam a necessidade 

da contextualização do saber, segundo o qual o conhecimento matemático formalizado 

precisa, necessariamente, ser transformado para se tornar passível de ser ensinado/aprendido; 

ou seja, esse processo de transformação do saber científico em saber escolar, ao mesmo tempo 

que passa por mudanças de natureza epistemológica, também é influenciado por condições de 

ordem social e cultural que resultam na elaboração de saberes intermediários, como 

aproximações provisórias, necessárias e intelectualmente formadoras.  

Essa consideração implica rever a ideia, que persiste na escola, de ver nos 

objetos de ensino cópias fiéis dos objetos da ciência. É possível perceber tal aspecto na fala de 

P13, quando afirma que, durante as aulas de disciplina Ensino de Matemática, “Foi 

desenvolvido um processo de apropriação do conhecimento matemático com formação de 

conceitos básicos como: analisar regularidades, discutir formas de representação 

matemática através da linguagem oral e escrita, examinar e descrever diferentes formas 

geométricas, etc.”, o que também fica evidente na afirmação de P4: “Aulas foram ministradas 

através de recursos que favorecem a aprendizagem e o conteúdo, onde as crianças utilizem 
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materiais didáticos diversos que possibilitem a construção de novos saberes, desenvolvendo o 

cognitivo.” 

Ao tratar de questões sobre o ensino e a aprendizagem da matemática no 

ensino fundamental, o PCN da área (BRASIL, 1997b) afirma que o conhecimento de 

obstáculos envolvidos no processo de construção de conceitos é de grande utilidade para que 

o professor compreenda melhor alguns aspectos da aprendizagem dos alunos. Isso porque 

 

Um conhecimento só é pleno se for mobilizado em situações diferentes 
daquelas que serviram para lhe dar origem. Para que sejam transferíveis a 

novas situações e generalizados, os conhecimentos devem ser 

descontextualizados, para serem contextualizados novamente em outras 
situações. Mesmo no ensino fundamental, espera-se que o conhecimento 

aprendido não fique indissoluvelmente vinculado a um contexto concreto e 

único, mas que possa ser generalizado, transferido a outros contextos. 
(BRASIL, 1997b, p. 39) 

   

A subcategoria definida como trabalhar o ensino da matemática a partir do 

lúdico, com incidência de 15%, evidencia, na fala dos professores investigados, a 

possibilidade de “[...] ensinar brincando” (P2), “[...] usando trabalhos como dobraduras, 

recortes, materiais didáticos concretos” (P12). 

Considerando-se que as crianças menores se utilizam de representações tanto 

para interpretar o problema quanto para comunicar sua estratégia de resolução e que, segundo 

o PCN da área, essas representações evoluem de formas pictóricas (desenhos com detalhes 

nem sempre relevantes para a situação) para representações simbólicas, aproximando-se cada 

vez mais das representações matemáticas, faz-se necessário um trabalho do professor para 

estimular e/ou proporcionar, desde cedo, situações práticas de sala de aula, a partir de 

atividades lúdicas. 

Dessa forma, o desenvolvimento de atividades lúdicas é muito comum nos 

primeiros anos de escolarização das crianças, uma vez que 

ao explorarem as situações-problema, os alunos deste ciclo precisam do 

apoio de recursos como materiais de contagem (fichas, palitos, reprodução 
de cédulas e moedas), instrumentos de medida, calendários, embalagens, 

figuras tridimensionais e bidimensionais, etc. Contudo, de forma 

progressiva, vão realizando ações, mentalmente, e, após algum tempo, essas 

ações são absorvidas. Assim, por exemplo, se mostram a certa altura capazes 
de encontrar todas as possíveis combinações aditivas que resultam 10, sem 

ter necessidade de apoiar-se em materiais e é importante que isso seja 

incentivado pelo professor. (BRASIL, 1997b, p. 45) 
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Certamente, essa evolução depende de um trabalho do professor no sentido de 

chamar a atenção para as representações, mostrar suas diferenças, as vantagens de algumas, 

etc.  

O ponto de partida para resolver certos problemas referentes à aprendizagem 

do conhecimento matemático, apresentados por grande parte das crianças pequenas no início 

da escolarização e geralmente levados durante toda a vida, parece estar claro nas seguintes 

falas: “refletir que a matemática pode ser trabalhada de maneira lúdica”, conforme 

evidencia P6, e „trabalhar com o lúdico” (P13), a partir de „material que pode (mos) 

confeccionar junto com os alunos” (P12). 

Desse modo, é preciso que estejamos atentos no que se refere à necessidade de 

abordar situações didáticas no ensino da Matemática sempre a partir de atividades lúdicas, 

evitando trabalhar apenas com o que se supõe fazer parte do dia-a-dia do aluno, como forma 

de evitar uma interpretação equivocada da ideia de “cotidiano”. Isso porque, de acordo com o 

PCN da área, “muitos conteúdos importantes são descartados ou porque se julga sem uma 

análise adequada, que não são de interesse para os alunos, ou porque não fazem parte de sua 

“realidade”, ou seja, não há uma aplicação prática imediata” (BRASIL, 1997b, p. 23). Essa 

postura pode levar ao empobrecimento do trabalho, produzindo efeito contrário: ao invés de 

enriquecer o processo ensino-aprendizagem, acaba-se caindo em práticas espontaneístas. 

Para tornar a aprendizagem significativa, subcategoria com incidência de 

12% no discurso dos professores, Zabala (1998, p. 37) afirma ser necessário que os 

aprendizes, “diante dos conteúdos, possam atualizar seus esquemas de conhecimento, 

compará-los com o que é novo, identificar semelhanças e diferenças e integrá-los aos seus 

esquemas, comprovar que o resultado tem certa coerência, etc.”  

Esse é um processo individual que requer que o aluno estabeleça relações não-

arbitrárias entre o que já fazia parte da sua estrutura cognitiva e o que lhe foi/está sendo 

ensinado. Requer uma postura ativa frente à construção do conhecimento. Esse papel ativo do 

aluno, segundo Zabala (1998, p. 38), exige a necessidade de um papel igualmente ativo do 

professor, considerando-se  que  

é ele quem dispõe as condições para que a construção que o aluno faz seja 

mais ampla ou mais restrita, se oriente num sentido ou noutro, através da 

observação dos alunos, da ajuda que lhes proporciona para que utilizem seus 
conhecimentos prévios, da apresentação que faz dos conteúdos, mostrando 

seus elementos essenciais, relacionando-os com o que os alunos sabem e 

vivem, proporcionando-lhes experiências para que possam  explorá-los, 
compará-los, analisá-los conjuntamente e de forma autônoma, utilizá-los em 

situações diversas, avaliando a situação em seu conjunto, e reconduzindo-a 

quando considera necessário, etc.. 
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Ao afirmar que “O curso contribuiu para ampliar o (nosso) conhecimento na 

prática de um ensino da matemática significativo, que nós professores podemos permitir o 

aluno vivenciar experiências com características social e cultural, provocando a 

descontração, a aquisição de regras, a expressão do imaginário e a apropriação de 

conhecimento”, P10 percebe, assim com define Zabala (1998, p. 38), “que a situação de 

ensino e aprendizagem também pode ser considerada como um processo dirigido a superar 

desafios, desafios que possam ser enfrentados e que façam avançar um pouco mais além do 

ponto de partida”.  

Seja “de forma significativa, contribuindo para qualificar o aluno para que se 

sinta inserido no mundo das relações sociais [...]”, como especifica P7, ou “com ideias e 

métodos de como ensinar os alunos de uma maneira que a criança seja instigada” (P9), o 

mais importante dessa discussão são as possibilidades percebidas pelos professores 

investigados quanto às mudanças em suas práticas de sala de aula frente ao ensino da 

Matemática, no sentido de estimular o crescimento coletivo e individual do aluno (6%), 

presente na fala de P7 “ [...] contribuindo para qualificar o aluno”, mostrando-lhes formas 

diferenciadas de abordar os problemas que se apresentam diariamente a cada um.   

 

 

5.3 MUDANÇAS SIGNIFICATIVAS NA PRÁTICA DOCENTE A PARTIR DAS 

ATIVIDADES VIVENCIAIS PROPOSTAS PELAS DISCIPLINAS DO CURSO  

 

 

Conforme já visto ao longo deste trabalho, de acordo com a proposta formativa 

em questão, as atividades vivenciais têm a aula como vivência, numa perspectiva de aula 

como vida, como realidade. Essas atividades são operacionalizadas no próprio ambiente 

pedagógico do aluno-professor, como espaços que permitam, favoreçam e estimulem a 

discussão, o estudo, a pesquisa, o debate e o enfrentamento de situações diárias diversas, nem 

sempre previsíveis, a existência em suas evoluções e transformações, enfim, o dinamismo que 

existe no espaço e no tempo escolar, sempre em movimento. Essa realidade está diretamente 

integrada à sala de aula que existe historicamente e precisa ser estudada, refletida e debatida 

no Curso.  
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A escola e a sala de aula funcionam como um espaço aberto que se impregna 

de fatos, acontecimentos, estudos, análises, pesquisas, conflitos, prioridades e desafios 

teóricos que agitam o meio em que vivem os alunos e professores. 

 

as atividades vivenciais buscam relacionar a teoria à prática, visando 

transferir para o dia a dia da escola e da sala de aula, e para a realidade extra-
classe, as reflexões, os estudos, e as propostas das ciências a respeito dessa 

mesma realidade. É o vivo, o científico, o atual, presentes nessa ação 

educativa. Estas atividades permitem aplicações práticas, relacionando o 
conhecimento com a experiência, com a realidade profissional e com as 

necessidades dos alunos. Propõe-se proporcionar ainda o entendimento do 

desenvolvimento econômico e social da atualidade, favorecendo o pensar da 
atuação profissional nas condições da realidade brasileira, especialmente a 

realidade regional e local. (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 1999, p. 25). 

 

A questão a seguir constitui o segundo eixo temático, por nós definido como 

“As relações entre as atividades presenciais e vivenciais e a ação docente supervisionada” e 

que tem como objetivo identificar a contribuição dos referenciais teóricos do currículo como 

interlocutores com a prática cotidiana dos investigados. Para isso, foi feita, então, a seguinte 

pergunta: Que mudanças significativas são percebidas na sua prática docente a partir das 

atividades vivenciais propostas pelas disciplinas do curso?  

Na análise, o grau e a frequência dos indicadores selecionados e organizados 

oferecem subsídios de sentido para a construção das seguintes subcategorias: 

desenvolvimento de novas estratégias metodológicas (38%), assumir posturas 

investigativas (28%), aquisição de novos suportes teóricos (25%), aquisição de novas 

posturas prático-reflexivas (9%), conforme demonstrado no quadro a seguir: 

 

TEMA SUBCATEGORIAS TEMÁTICAS Nº % 

Mudanças 
significativas 

percebidas na prática 

docente a partir das 
atividades vivenciais 

do curso. 

 

Desenvolvimento de novas estratégias 
metodológicas  

 

Assumir posturas investigativas 
 

Aquisição de novos suportes teóricos 

 

Aquisição de novas posturas prático-reflexivas  

12 
 

 

09 
 

08 

 

03 

38% 
 

 

28% 
 

25%   

 

9% 
 

Quadro 10 – Tema e subcategorias emergentes das questões abertas referentes às mudanças 

significativas percebidas na sua prática docente a partir das atividades vivenciais propostas 
pelas disciplinas do curso 

Fonte: Instrumento do Pesquisador 
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Concordamos com La Torre e Barrios (2002, p. 11), quando afirmam que as 

tradicionais metodologias de ensino baseadas na mera transmissão de informações não 

respondem às demandas socioculturais do nosso tempo nem se ajustam aos princípios de 

construção do conhecimento que caracterizam a maior parte das reformas educacionais.  

Esses autores defendem a ideia de que todo projeto educacional deveria se 

inspirar na busca da formação docente/discente e promover a inovação ou melhoria da prática 

intencional, planejada e permanente. Para isso, apresentam uma proposta de projeto formativo 

inicial do docente, que denominam de Projeto Inovador-Formador-Investigativo (IFI), o qual  

tomamos aqui como referência para a análise dos dados em questão por entendermos que ele 

contempla os itens presentes nas categorias temáticas que dizem respeito às mudanças 

percebidas pelos professores investigados: estratégias, inovação e investigação.    

A subcategoria desenvolvimento de novas estratégias metodológicas, com 

incidência de 38% no discurso dos professores investigados, é definida a partir de alguns 

recortes que evidenciam mudanças significativas percebidas, tais como “a formulação de 

soluções para problemas vivenciados no cotidiano pedagógico, numa perspectiva 

multidisciplinar e colaborativa” (P14), a partir de ” problemas que envolvem o dia-a-dia do 

aluno e atividades de raciocínio-lógico” (P5), possibilitando o “desenvolvimento e direção 

para boas aulas no processo ensino-aprendizagem” (P9), bem como “um melhor 

gerenciamento da prática docente” (P11). 

Para melhor evidenciar algumas das mudanças significativas na prática docente 

percebidas pelos professores investigados, a partir das atividades vivenciais propostas pelas 

disciplinas do curso, considerando essa categoria, La Torre e Barrios (2002, p. 92), abordando 

essas estratégias docentes, assim as definem: 

são processos voltados para facilitar a ação formativa, a capacitação e a 

melhoria sociocognitiva, tais como a reflexão crítica, o ensino criativo, a 
interrogação didática, o debate ou discussão dirigida, a aprendizagem 

compartilhada, a metacognição, utilização didática do erro, etc.  

 

Para esses autores, uma estratégia, também definida simplesmente, numa 

primeira aproximação, como a organização sequenciada da ação, busca a eficácia ou bom 

resultado da ação, os quais justificam sua preferência por essa terminologia sobre outras como 

“método” ou “técnicas”, mais vinculadas a concepções positivistas.  

Alguns professores investigados parecem compreender, assim como definem 

La Torre e Barrios (2002, p. 94), que “a estratégia não é um princípio nem uma atuação, mas 

um processo mental projetado sobre a prática, sobre os problemas que precisamos reso lver“. 

Esse é o caso de P4, quando responde: “Através da atividade vivencial da disciplina 
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Fundamentos Linguísticos para Alfabetização, observei a metodologia de uma professora em 

sala de aula (atividade escrita das crianças), como a análise do nível silábico em que elas se 

encontram. Aprendi como definir o nível que se encontra cada criança ao se familiarizar com 

a escrita.” (P4). 

Podemos apresentar um caso semelhante, presente na fala de P11 ao afirmar 

que “A mudança mais significativa é a reflexão contextualizada da prática com a teoria, pois 

nela são desenvolvidos instrumentos de medidas, que proporcionam um melhor 

gerenciamento da prática docente já que você volta à sua profissão com um novo olhar.”  

Ao afirmar ter aprendido a “definir o nível que se encontra cada criança ao se 

familiarizar com a escrita.”, P4 demonstra que essa era uma ação por ela não desenvolvida 

até então, ou, se já exercida, não era bem compreendida. A situação vivenciada através do que 

foi proposto durante o curso lhe possibilita compreender o processo mental (definir o nível 

que se encontra cada criança) projetado sobre a prática, sobre os problemas que precisa 

resolver em situações práticas de sua sala de aula onde atua como professora, aqui implícita 

como a própria ação de alfabetizar. 

Algo semelhante acontece com P11, numa perspectiva mais ampla, uma vez 

que não se refere a um conhecimento de uma área específica, ao tratar de uma “reflexão 

contextualizada da prática com a teoria”, cujo processo mental lhe permite “um melhor 

gerenciamento da prática”. 

Ainda discutindo sobre as estratégias, os autores referendados apresentam seis 

componentes conceituais que constituem uma estratégia propensa a mudanças, a saber: 

considerações teóricas, finalidade, sequência da ação no processo, adaptação à realidade 

contextual, agentes envolvidos no processo e, por fim, eficácia ou funcionalidade dos 

resultados. Destacamos aqui o componente “considerações teóricas” por podermos relacioná-

lo com a subcategoria aquisição de novos suportes teóricos.  

La Torre e Barrios (2002, p. 95) afirmam que “toda estratégia parte de 

considerações teóricas que legitimam e justificam as ações e as práticas propostas”, o que nos 

permite nesse momento estabelecer relações entre as subcategorias apresentadas, podendo 

inferir que a aquisição de novos suportes teóricos passa a ser uma condição necessária ao 

desenvolvimento de novas estratégias metodológicas e que, por sua vez, possibilita a 

aquisição de novas posturas prático-reflexivas. 

Para efeito dessa articulação, analisamos a seguir as duas primeiras 

subcategorias através de uma única abordagem teórica. 

Assim sendo, no que diz respeito às mudanças significativas percebidas na 
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prática docente a partir das atividades vivenciais propostas pelas disciplinas do curso, a 

aquisição de novos suportes teóricos, subcategoria com incidência de 25%, fica evidente 

para os professores investigados, a partir das seguintes falas: “Adquiri novos conhecimentos 

teóricos” (P3); “mais domínio em cada conteúdo trabalhado na sala” (P2); “Aprendi como 

definir o nível que se encontra cada criança ao se familiarizar com a escrita” (P4); “adquiri 

conhecimentos científicos para melhorar a minha prática docente” (P8); “permitiu um 

melhor conhecimento em cada disciplina” (P2); “reflexão contextualizada da prática com a 

teoria” (P11); “trazem a continuidade do que foi aprendido nas aulas presenciais” (P9); 

“melhor entendimento do conteúdo” (P12). 

A aquisição de novas posturas prático-reflexivas, subcategoria com 

incidência de 9%, apresenta-se assim descrita na fala dos entrevistados: “mudei a minha 

forma de dar aula e de ver a educação” (P8); “desenvoltura para a aplicação dessas 

atividades na sala de aula” (P9); “as aulas tornaram-se envolventes e significativas” (P10). 

A seguinte fala de P8 retrata uma das questões, para nós, mais interessantes 

nessa discussão: quando eu comecei o curso, eu dava aulas somente com conhecimentos que 

outros professores me falaram; ao ingressar na faculdade, eu pude adquirir conhecimentos 

científicos para melhorar a minha prática docente, onde mudei a minha forma de dar aula e 

de ver a educação. Perceber que é capaz de produzir conhecimentos que mobilizam a sua 

prática de sala de aula e modificam a sua forma de ver a educação, a partir dos conhecimentos 

científicos estudados durante o curso, parece encantar P8: “As mudanças são enormes”. 

Algo semelhante parece acontecer com P10, porém em sentido inverso: a 

mudança se dá da postura de aluna para a de professora. Quando afirma que as aulas 

tornaram-se envolventes e significativas, P10 está falando, na verdade, sobre as aulas vividas 

por ela na condição de aluna e apresenta perspectiva de mudança que não diz respeito, 

diretamente, a melhorias de suas práticas como professora.  Evidencia que “a primeira 

disciplina que foi Organização do Trabalho Científico [...]” lhe possibilitou mudar “[...] a 

forma de ler e resumir assuntos ou conteúdos científicos”, o que tornou as aulas “[...] 

envolventes e significativas”. Essa mudança passa a ser, a nosso ver, extremamente 

importante não só para a sua postura como aluna, mas também, de forma indireta, para a sua 

prática como professora. Estabelecer novas relações com os assuntos ou conteúdos científicos, 

não mais se limitando a ser apenas uma leitora ou aprendiz passiva, dar a ela condições para 

perceber a aprendizagem de seus alunos numa perspectiva ativa. 
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Assumir posturas investigativas, subcategoria com incidência de 28% no 

discurso dos sujeitos, ainda se refere às mudanças significativas percebidas na prática docente 

a partir das atividades vivenciais propostas pelas disciplinas do curso. Sobre essa 

subcategoria, a partir de recortes por nós organizados, os professores afirmam: a) posturas 

investigativas como alunos: “Adquiri o hábito pela leitura” (P3); “mais estudos, mais 

entendimento e muitas pesquisas” (P1); “mudei a forma de ler e resumir assuntos ou 

conteúdos científicos” (P10); “desenvolvi conhecimentos e pensamentos investigativos” 

(P14); b) posturas investigativas como professores: “prática do ensino e da pesquisa” (P13); 

“interagir como sujeito do ensino-aprendizagem” (P13); “com mais clareza e objetividade” 

(P13); “volta à profissão com um novo olhar” (P11); “compreendi melhor quais as 

concepções éticas, políticas e sociais que implicam o meu fazer docente” (P14). 

Considerando as falas dos sujeitos, fica evidente que o ato de investigar está 

aqui associado ao da investigação voltada para a própria ação. Garcia (1999, p. 183) nos 

mostra, a partir de estudos diversos, que a investigação na ação é concebida por Elliot (1976) 

como o processo mediante o qual o professor consegue teorizar acerca dos problemas práticos 

em situações particulares; Kemis (1983) a define como uma forma de indagação auto-

reflexiva de modo a melhorar a racionalidade; Lomax (1990) a propõe como uma intervenção 

na nossa própria prática com o objetivo de melhorá-la e, por fim, para Cochran-Smith e Lytle, 

ela é a indagação sistêmica e intencional dos professores. Ou seja, a investigação na ação 

propõe um tipo de indagação em que os problemas de investigação surgem a partir da própria 

prática de um professor ou de um grupo de professores.  Para esse autor,  

a investigação-ação contribui para melhorar a profissionalidade do professor, 

através de um aprofundamento da sua capacidade de análise crítica das 

condições em que desenvolve o seu trabalho com os alunos, com outros 

professores, assim como das pressões e limitações que as estruturas sociais e 
institucionais exercem na sua atividade docente. (GARCIA, 1999, p. 184). 

 

Garcia (1999, p. 184) ainda contribui com a nossa abordagem ao afirmar que 

os programas de formação de professores com uma orientação prática (como é o caso do 

Proformação) e sociorreconstrucionista, “consideram a necessidade de formar os professores 

para que reflitam, investiguem e sejam críticos em relação à sua própria prática”. 

Nessa perspectiva, vejamos o que nos diz P14: “No decorrer do curso de 

Pedagogia, constatei que me faltavam mais informações para decifrar os enigmas da relação 

professor-aluno, do desenvolvimento científico da construção do conhecimento, das 

especificidades das crianças; e compreendi melhor quais as concepções éticas, políticas e 

sociais que implicam o meu fazer docente. Só durante o curso, através de textos lidos, das 
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discussões em grupos, das realizações de pesquisas e de outros trabalhos, desenvolvi 

conhecimentos e pensamentos investigativos que possibilitaram a formulação de soluções 

para problemas vivenciados no cotidiano pedagógico, numa perspectiva multidisciplinar e 

colaborativa”. 

Sua fala deixa evidente o quanto o curso proporcionou aos professores, ao 

longo de seu processo, momentos e ou situações investigativas através de mais estudos, mais 

entendimento e muitas pesquisas (P1), que lhe permitiram uma “volta à profissão com um 

novo olhar” (P11).  

 

 

5.4 DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS INVESTIGATIVAS E SUAS IMPLICAÇÕES 

PARA A PRÁTICA DOS PROFESSORES 

 

 

A questão “Desenvolvimento de práticas investigativas” constitui o terceiro 

eixo temático de nossa abordagem sobre as contribuições do curso para a melhoria das 

práticas pedagógicas dos professores. Tem como objetivo identificar situações 

problematizadoras de práticas de sala de aula a partir da investigação proposta pelas 

disciplinas. Para tal, foi feita a seguinte pergunta: Em que momentos do curso você realizou 

reflexões/ problematizações sobre a sua prática de sala de aula (ou sobre uma realidade 

observada) enquanto professor (a)? 

Na análise das respostas obtidas, o grau e a frequência dos indicadores 

selecionados e organizados oferecem subsídios de sentido para a construção das seguintes 

subcategorias: nas formas de pensar o ensino (45%), nos estudos propostos por algumas 

disciplinas (32%), no pensar reflexivo sobre a aprendizagem (23%), conforme o quadro a 

seguir: 

 

TEMA SUBCATEGORIAS TEMÁTICAS Nº % 

 Momentos do curso 

em que foram 

realizadas reflexões 
sobre a prática de sala 

de aula 

Nas formas de pensar o ensino 

Nos estudos propostos por algumas disciplinas 

No pensar reflexivo sobre a aprendizagem 

 

10 

07 

05 

 

45% 

32% 

23% 

    

Quadro 11 – Tema e subcategorias emergentes das questões abertas referentes aos momentos 

do curso em que se realizaram reflexões sobre a prática de sala de aula  enquanto professor(a). 

Fonte: Instrumento do Pesquisador. 
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Iniciaremos a análise a partir da segunda subcategoria, por entendermos ser 

viável estabelecer relações entre as outras duas, a partir de uma análise mais ampla, conforme 

descrito a seguir. 

A subcategoria nos estudos propostos por algumas disciplinas apresenta 

incidência de 32% no discurso dos professores investigados, a partir dos recortes que se 

referem a disciplinas específicas, de acordo com a fala de P8: “Quando estudei a disciplina 

Processo de Alfabetização”, e a de P10: “Nas aulas de Psicologia, Didática e Matemática” 

(P10); ou ainda, a partir dos recortes referentes a situações diversas proporcionadas ao longo 

do curso como um todo, conforme as seguintes afirmações: “Nos momentos de estudos dos 

textos” (P3); “Diante de todas as teorias abordadas em sala de aula” (P6); “Em cada 

disciplina concluída” (P2); “o momento de explicação proporcionado pelo (a) professor(a)” 

(P11); “Durante toda a trajetória do curso” (P13). 

Ao discutir sobre a investigação como modo de apropriação ativa de 

conhecimento, Perrenoud (1997, p.119) evidencia que “[...] a participação numa verdadeira 

investigação leva ao contacto com as áreas mais incertas do saber” e que a transposição 

didática “[...] exige, a fim de dar aos alunos uma oportunidade de assimilar conhecimentos 

estabelecidos e relativamente coerentes, uma certa ruptura com as problemáticas e as dúvidas 

dos investigadores.”. Para o autor, é no ensino superior que são formados os futuros 

produtores de saberes (grifos do autor), o que justifica a iniciação dos alunos, em especial 

desse nível de ensino, nos métodos e na epistemologia da investigação. 

De maneira geral, a fala dos professores nos permite inferir sobre a importância 

dada aos saberes disciplinares durante o processo formativo como espaços de investigação. 

Definidos por Tardif (2002, p.38) como aqueles “[...] que correspondem aos diversos campos 

do conhecimento, aos saberes de que dispõe a nossa sociedade, tais como se encontram hoje 

integrados nas universidades sob a forma de disciplinas”, esses saberes parecem contribuir 

significativamente para que tomem consciência da fragilidade dos conhecimentos da 

experiência e percebam que eles por si só não conseguem dar conta da complexidade das 

situações diárias surgidas nas salas onde atuam como professores. 

Os professores têm de possuir conhecimentos diversos, em especial os 

específicos de sua área. Em se tratando do ensino nos anos iniciais do ensino fundamental, 

nos quais geralmente o professor é “polivalente”, conhecer todos os conteúdos de todas as 
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áreas de conhecimento acaba se tornando uma tarefa muito mais complexa que a daqueles 

professores que trabalham com uma área específica. 

Frente aos vários argumentos postos ao longo desta pesquisa, podemos inferir 

que grande parte das angústias vivenciadas pelo professor polivalente consiste exatamente 

nessa dificuldade de dominar os conteúdos de cada área, bem como as metodologias 

necessárias para que sejam trabalhados de forma satisfatória com vistas a aprendizagens reais.  

Sabemos que os conteúdos das áreas não são produzidos por esses professores, 

mas sabemos também da catástrofe que é uma prática docente desprovida de conhecimentos 

dos conteúdos a serem ensinados. Ao discutir sobre níveis e componentes do conhecimento 

profissional, Garcia (1999, p, 87), ao apresentar o conhecimento do conteúdo como um desses 

componentes, afirma que “quando o professor não possui conhecimentos adequados sobre a 

estrutura da disciplina que está a ensinar, o seu ensino pode apresentar erradamente o 

conteúdo aos alunos.” 

A resposta dada por P8 quando lhe foi feita a pergunta supracitada, evidencia 

que a disciplina Processo de Alfabetização lhe possibilitou ampliar o leque de conhecimentos 

sobre o ato de alfabetizar seus alunos. As contribuições ficam evidentes quando afirma: 

“Quando estudei a disciplina Processo de Alfabetização, (...) descobri vários métodos de 

como lidar com o aprendizado dos alunos, o nível em que as crianças estavam e o que podia 

fazer para que elas aprendessem de acordo com sua capacidade. Só tive acesso a esses 

conhecimentos quando ingressei no curso.” (P8). 

Nesse sentido, P10 fala, de forma breve, mas não menos significativa, sobre 

momentos do curso em que realizou reflexões sobre a prática de sala de aula como professor 

(a): “Nas aulas de Psicologia, Didática e Matemática.” 

Considerando essa fala, podemos inferir que as disciplinas Psicologia e 

Didática contribuíram para a (re) construção de conceitos e de conhecimentos relacionados a 

questões próprias do processo ensino-aprendizagem, possibilitando-lhe novos olhares sobre o 

seu fazer diário. Isso converge com a fala de P6, ao afirmar que “Diante de todas as teorias 

abordadas em sala de aula, foi possível refletir sobre minha atuação frente à realidade da 

sala de aula, pois é de grande relevância trabalhar as experiências e vivências do alunado.”  

As duas subcategorias seguintes apresentam uma relação muito estreita entre 

si, uma vez que o pensar reflexivo sobre a aprendizagem permite aos investigados pensar o 

ensino de forma mais significativa.  

A subcategoria nas formas de pensar o ensino, com incidência de 45% no 

discurso dos professores investigados, apresenta-se a partir de recortes que evidenciam 
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momentos investigativos que vão desde  “o (meu) planejamento diário” (P5), “durante a 

realização da aula que estou dando” (P5); “sempre trago para a (minha) sala de aula a 

diversidade” (P13), apresentam situações em que os professores percebem “momentos (em 

que vejo) que alguma coisa deu errado” (P5); “Procura(ndo) encontrar uma saída para 

tentar amenizar a situação” (P1); e ainda outros em que descobrem ser preciso “dar mais 

atenção para os (nossos) alunos” (P2);  de forma a  “ (pude) aproveitar mais os 

conhecimentos prévios dos alunos” (P4); através de “novas metodologias adquiridas em sala 

de aula (durante o curso) (P13). Isso tudo porque compreendem que “ensinar é muito mais 

que passar conteúdos” (P9), quando se pretende “formar cidadãos pensantes e capazes de 

exercer suas funções, com suas opiniões” (P9).  

Quando P11 afirma que “o curso em si proporciona ferramentas ricas e apropriadas, 

[...], porém o momento de explicação proporcionado pelo(a) professor(a) é de grande importância, 

pois [...]  gera a discussão com a troca de informações, enriquecendo e avançando aquilo que se 

conhece”,  converge com a idéia de Perrenoud (1997, p.129) de que uma investigação pode 

contribuir “para a adoção, por parte dos professores, de uma prática reflectida, ou seja, de uma 

disposição e competência para a análise individual ou coletiva de suas práticas”, para um 

olhar introspectivo, o que poderia aqui ser traduzido nas formas de pensar o ensino, decidir 

e agir tirando conclusões e, inversamente, para antecipar os resultados de determinados 

processos ou atitudes. 

De maneira geral, entendemos que a participação dos professores em situações 

de investigação de e sobre suas práticas diárias “tem mudado[...]  para muito 

melhor…principalmente a ( forma) de ensinar…”, conforme afirma P8, o que lhe permite entender 

que é possível que eles desenvolvam práticas investigativas a fim de que possam melhor 

compreender o desenvolvimento da aprendizagem e o funcionamento da escola como um 

todo.  

Quanto à subcategoria no pensar reflexivo sobre a aprendizagem, com 

incidência de 23% no discurso dos professores investigados, destacamos recortes que 

evidenciam a satisfação dos professores investigados quando realizam “reflexões sobre 

(minha) prática em sala de aula” (P5), buscando resolver situações diversas, quer seja 

“estimulando seu interesse pela leitura” (P4); quer seja com vistas a “solucionar alguns 

problemas que venham surgir no processo de aprendizagem” (P3); o que permite entender a 

necessidade de “descobri(r) vários métodos de como lidar com o aprendizado dos alunos” 

(P8); bem como o que “podia fazer para que elas aprendessem de acordo com sua 

capacidade” (P8).  
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O pensar reflexivo sobre a aprendizagem, em especial quando se trata da 

aprendizagem de conteúdos escolares, está associado, de certa forma, ao pensar o ensino. 

Pensar formas de aprender significa desenvolver estratégias metodológicas para que garantam 

um ensino eficaz. 

Essa abordagem nos remete a uma de nossas questões iniciais: a permanência 

de crianças e jovens na escola, para além do acesso, a partir de aprendizagens reais. Conforme 

vimos no terceiro capítulo, é preciso que a escola tenha clareza de quais aprendizagens são 

básicas imprescindíveis e quais são básicas desejáveis.  

De posse desse conhecimento, cabe ao professor desenvolver estratégias de 

ensino que possibilitem tais aprendizagens. P9 parece ter compreendido, ao longo do curso 

“[...] em cada disciplina, em cada momento, [...] o cuidado, o empenho, o esforço que se 

deve ter para o ensino. [...] ensinar é muito mais que passar conteúdos; é formar cidadãos 

pensantes e capazes de exercer suas funções, com suas opiniões.” 

O mesmo acontece com P7, ao afirmar  que “[...] geralmente quando o aluno 

não realiza sua atividade em sala de aula. [...] faço reflexões sobre como estou trabalhando e 

mudo a minha metodologia para assim suprir as dificuldades dos alunos existentes na sala.” 

Frente ao exposto, as falas dos professores investigados definem as 

contribuições do curso para a melhoria de suas práticas quando lhes proporcionou momentos 

diversos que possibilitaram o desenvolvimento de práticas investigativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  131 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O objetivo deste trabalho era investigar quais as contribuições do 

Proformação/Pedagogia da UERN para a melhoria da prática de professores que atuam nos 

anos iniciais do ensino fundamental. Nossa abordagem procurou ser interpretativista, na 

medida em que tratou de estabelecer relações entre processos formativos docentes, saberes 

docentes e práticas pedagógicas, uma vez que o percurso metodológico adotado nos levou a 

estudar o fenômeno a partir da análise da proposta formativa em questão, a qual nos permitiu 

a elaboração de questões a posteriori, que melhor definiram a formação docente sob a ótica 

dos professores. 

Os resultados do estudo apontam para algumas implicações que se fazem 

relevantes. Em primeiro lugar, a temática escolhida, apesar de discutida de forma crescente 

ainda necessita de muitas contribuições. A relação teoria-prática, sempre proposta nos cursos 

de formação, aqui apresentada através das relações entre saberes da formação e práticas 

cotidianas docentes na perspectiva de melhorias para o ensino nos anos iniciais do ensino 

fundamental, requer estudos mais sistemáticos e aprofundados de outros elementos que 

permeiam e caracterizam esse ensino.  

Constatamos, durante a nossa investigação, que são poucos os estudos em que 

são avaliados resultados de programas de formação inicial de professores em exercício. 

Menos ainda são aqueles que levam em consideração a avaliação dos alunos sobre os 

processos formativos dos quais fazem parte. É preciso, portanto, valorizar as vozes dos 

alunos, professores em exercício ou futuros professores, no sentido de poder extrair deles 

elementos essenciais à estruturação de novas propostas curriculares para os cursos de 

formação docente.  

Nessa última etapa, retornamos, portanto, aos nossos objetivos e lembramos de 

alguns elementos que consideramos importantes ao longo das análises aqui apresentadas, sem 

pretender ser conclusivo em nossas abordagens.  

Acreditamos haver mostrado, no último capítulo deste trabalho, através dos 

discursos presentes nas falas dos sujeitos entrevistados, as contribuições do 

Proformação/Pedagogia para a (re) construção dos saberes da docência, as quais constituem a 

essência do nosso primeiro e principal objetivo. As análises dessas falas abordam 
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positivamente as melhoras significativas em suas práticas docentes, em especial quando 

tratam dos saberes privilegiados pela proposta formativa. 

 Quando nos propusemos identificar que saberes são privilegiados pelo referido 

programa formativo e possibilitam aos professores em exercício articulações com suas 

práticas cotidianas, entendemos que a apresentação da proposta formativa evidencia o 

predomínio da relação teoria-prática, consubstanciada pela distribuição da carga horária 

formativa que permitiu aos professores investigados um processo de alternância, de ir e vir 

constante entre os saberes curriculares, disciplinares e da formação profissional, e os saberes 

de suas práticas diárias.  

As teorias estudadas, em especial as que tratam do processo da aprendizagem, 

foram essenciais durante a formação em exercício, principalmente quando diagnosticamos 

que mais da metade dos professores investigados não teve acesso a uma formação pedagógica 

no início da docência. Sabemos, entretanto, que o conhecimento das teorias, por si só, não 

garante necessariamente uma ação pedagógica mais eficaz nas salas de aula. Porém, o fato de 

conhecer ou aprofundar os estudos sobre os fundamentos das teorias da aprendizagem 

certamente possibilitará, se não práticas melhores, pelo menos a clareza de que é necessário 

repensar as escolhas que fazem por um ou outro tipo de concepção de conhecimento. Mas o 

discurso presente nas falas de alguns professores evidencia o quanto as teorias estudadas, em 

especial as de Piaget e Vygotsky, mostram a maneira pela qual se dá o processo de 

aprendizagem da criança, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento de 

práticas inovadoras dentro de uma pedagogia construtivista, deixando clara a necessidade de 

uma prática reflexiva constante, com vista à valorização dos saberes que já têm e põem em 

prática. 

Esse conhecimento associa-se às práticas diárias de sala de aula no momento 

das tomadas de decisão relacionadas ao planejar ou ao executar as ações planejadas, para que 

o ensino se concretize de modo a possibilitar aprendizagens reais para os alunos, quer sejam 

as aprendizagens básicas imprescindíveis, quer sejam as básicas desejáveis, que ganham 

perspectivas diferentes a partir da formação. 

Considerando-se que uma das questões levantadas por nós neste estudo diz 

respeito à problemática dos baixos desempenhos de alunos dos anos iniciais do ensino 

fundamental, com a qual associamos discussões relativas às práticas docentes, entendemos 

que quando um dos sujeitos investigados afirma que o curso lhe oportunizou a fazer uma 

auto-avaliação referente à sua prática, passando então a refletir sobre seus erros e acertos; e 

capacitando a sua compreensão sobre os processos da aprendizagem, percebemos, 
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necessariamente, que a aprendizagem dos alunos passa a ser considerada como elemento 

norteador do processo ensino-aprendizagem. 

Buscamos ainda reconhecer que saberes estão relacionados ao processo de 

alfabetização de crianças e ao conhecimento matemático. 

O estudo nos mostrou que o processo de alfabetização recebeu um novo olhar 

e, por isso mesmo, uma nova dimensão a partir das situações vivenciadas pelos professores 

investigados durante a formação em exercício. As discussões e o contato com a maior 

variedade possível de situações problematizadoras, de interações comunicativas, do pensar e 

raciocinar, vividas no ir e vir constante entre a escola e a universidade, permitiu-lhes, dentre 

outras coisas, conhecer algumas questões próprias do ato de alfabetizar, como o nível de 

desenvolvimento da escrita, por exemplo, e entender a necessidade de mudanças na prática da 

alfabetização a partir desses conhecimentos. Isso denota o quanto a passagem desses 

professores pelo curso lhes proporcionou novas perspectivas de ações reflexivas sobre 

práticas de sala de aula muitas vezes já arraigadas. 

A clareza de que o processo de aquisição da leitura e da escrita pelas crianças e 

jovens precisa ir além das atividades que o professor propõe em sala de aula, levando em 

consideração a natureza do objeto de conhecimento dessa relação, incita-nos a apostar em que 

o curso possibilitou aos professores investigados maiores e melhores conhecimentos sobre o 

“como ensinar”, como alfabetizar, imprescindível às aprendizagens básicas dos alunos.  

Certamente tais conhecimentos não respondem por si só à melhoria significativa das práticas 

dos professores, mas podem fazer com que eles entendam e/ou superem as dificuldades que 

geralmente apresentam em lidar com alunos que não conseguem ou apresentam dificuldades 

em aprender a ler e a escrever.  

E quanto ao conhecimento matemático, a partir das análises feitas, constatamos 

que essa área de conhecimento é um forte indicador de possibilidades de mudanças 

significativas nas práticas dos professores investigados, uma vez que eles avaliam que a 

disciplina Ensino da Matemática lhes permitiu entender de forma mais lógica muitos 

obstáculos envolvidos no processo de construção de conceitos específicos dessa área, o que, 

de certa forma, lhes permitiu compreender melhor alguns aspectos da aprendizagem dos 

alunos. 

Tornar as aulas mais dinâmicas, tornar o ensino da matemática mais 

compreensível e trabalhar a partir do lúdico são ações definidas a partir das categorias 

presentes nas falas dos professores, as quais têm contribuído para que a aprendizagem seja 

significativa e estimule o crescimento coletivo e individual do aluno. 
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O contato com várias situações didático-metodológicas possibilitou uma 

espécie de desmitificação entre os próprios professores de que é muito difícil ensinar 

matemática. E por isso mesmo, permitiu pensar reflexivamente sobre as várias abordagens 

que podem ser dadas ao ensino dessa área, no sentido de melhorar as condições de 

aprendizagem. 

O curso contribuiu ainda para tornar as práticas desses sujeitos ainda mais 

reflexivas, fundamentadas pela investigação.  

Frente a tantos pontos positivos quanto às contribuições do referido Programa 

para a melhoria das práticas desse professores, reconhecemos que nem tudo é só satisfação. 

Os professores, na condição de alunos, enfrentaram muitos sacrifícios durante os três anos de 

curso. Abdicaram de suas férias escolares, de sábados e feriados. Assistiram, nesse período, a 

oito horas diárias de aula, em condições por vezes desconfortáveis e em situações adversas. 

Algumas, na qualidade de mulheres e responsáveis pelo cuidado com o lar, respondiam por 

uma tripla jornada de trabalho. Pode-se afirmar que “refletir sobre a prática”, com tantos 

afazeres para além dos de suas salas de aula, chegava a ser doloroso para algumas. Nesse 

ínterim, entendemos que ficaram também muitas lacunas conceituais frente a conteúdos 

diversos.  

Mas toda a adversidade surgida a partir de problemáticas contextuais e 

estruturais passava a ser mais um desafio na busca de conhecimentos que lhes permitissem 

entender, compreender suas práticas, seus fazeres, seus saberes, para poder melhor intervir 

com vistas à melhoria da aprendizagem de seus alunos. Certamente, a conquista de uma 

certificação de nível superior, para esses professores, representa muito mais que um simples 

diploma, ou uma mudança de nível na progressão funcional de suas carreiras. Significa a 

possibilidade de desvelamento de saberes construídos durante anos ao sabor das experiências 

que lhes fizeram “ser professores”.  

E quanto ao nosso objetivo de que esse estudo subsidie discussões que possam 

contribuir com processos formativos de professores, não apenas em serviço, mas também na 

formação de futuros profissionais da educação, apresentamos uma breve discussão sobre a 

necessária articulação entre teorias e práticas na formação de professores para além da 

alternância justapositiva. Não basta aos processos formativos iniciais docentes proporem, nas 

práticas de ensino e nos estágios supervisionados, o ir e vir constante dos alunos, com 

perspectiva de promoção dessa articulação. A formação “prática” dos futuros professores, na 

prática e para a prática, precisa transversalizar todas as disciplinas propostas na estrutura 

curricular dos cursos de formação. 
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É preciso investir em propostas investigativas dessa e sobre essa prática. É 

necessário dotar o futuro professor de competências e habilidades mínimas que possam 

minimizar o distanciamento entre universidades e escolas.   

Por último gostaríamos de destacar que as alternativas metodológicas 

predominantes no Projeto formativo do Proformação/Pedagogia se aproximam do ponto de 

vista paradigmático do prático-reflexivo, se propõem um crescimento em todo o percurso 

formativo em nível de aprofundamento empírico e teórico que se sobrepõe ao clássico curso 

apenas teórico. 

Finalizando, consideramos significativo o fato de ficar evidente um pouco da 

satisfação dos sujeitos de nossa investigação, mesmo frente às adversidades contextuais, 

quanto às contribuições do Profomação/Pedagogia para a melhoria de suas práticas 

pedagógicas ao afirmarem que muitas pessoas acham que o Programa não é bom e que não 

funciona da maneira correta por não saberem o quanto estar nele tem mudado as suas vidas, 

principalmente nas formas de ensinar. Para alguns deles, o curso de Pedagogia é fascinante, 

pois contribuiu, dentre outros aspectos para que hoje se sintam melhores do que antigamente. 

Como professores. Profissionais. Pessoas dispostas na busca de perspectivas melhores para a 

educação.  
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APÊNDICE A - MODELO DO QUESTIONÁRIO APLICADO AOS SUJEITOS 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - PPGEd 
MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E CURRÍCULO 

MESTRANDA: MARCIA BETANIA DE OLIVEIRA 

 
Data:    /    /                      2.Sexo:  M  (   )   F (   )                        3.Idade (           )  

 

4. Estado civil: Solteiro (a) (   )    Divorciado(a) (   )     Casado(a) (   )   Viúvo (a) (   ) Outro (   ) 
 

5. Série/ano que leciona: E.Infantil (   )    1º ano (   )     2º (   )     3º(   )     4º(   )     5º(   ) 

 
6. Escola onde leciona: ____________________________________________________ 

6.1 Privada  (   )                                        Pública: Estadual (   )           Municipal (   )  

6.2 Zona urbana (   )                  Zona rural (   ) 

6.3. Município:___________________________________________________________ 
 

7. Sua situação funcional é: 

Efetivo concursado  (    )     Efetivo sem concurso  (   )   Contratado temporariamente (    )     
Contratado pela CLT  (       )        Outra (    ) Qual?_______________________________ 

 

8. Ano de início de sua carreira como Professor (a): _________________________________ 

 
9. Seu grau de escolaridade no início da carreira no Magistério era: 

Magistério Escola Normal (   )               Logos II (   )                 

Ensino médio sem formação pedagógica (   )             Nenhum (   )     
Outro (   ) Qual?________________________________________________________ 

 

10. A sua educação fundamental e média foi feita: 
A maior parte na escola pública (   )                                 Toda na escola pública (   )  

A maior parte na escola privada (   )                               Toda na escola privada (   )                                

 

11. Assinale com um X todas as questões que, no seu caso, motivaram a sua escolha para o exercício 
do Magistério: 

Falta de algo melhor (   )                Vocação (   )                   Incentivo da família/amigos (   )  

Apresentava melhores perspectivas no mercado de trabalho (   )                             Acaso (   )     
Sobrevivência (   )              Outras (  )            Quais? ___________________________________ 

 

12. Sua renda salarial mensal, como professor (a) é de aproximadamente: 
Até dois salários mínimos (   )                                     Entre dois e cinco salários (   ) 

Entre cinco  e dez salários (   )                                     Entre dez e vinte salarios (   ) 
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13. As questões a seguir, dizem respeito à estrutura curricular do curso e deverão ser respondidas, 

apresentando apenas uma resposta para cada uma delas: 

 

PROPOSIÇÕES Concordo 
totalmente 

Concordo Nem 
concordo 

nem 

discordo 

Discordo Discordo 
totalmente 

A proposta curricular do PROFORMAÇÃO trabalha 

realmente os conteúdos específicos necessários à 

formação de quem já atua como professor dos anos 

iniciais. 

     

As teorias estudadas no PROFORMAÇÃO contribuem 

para a melhoria de sua prática de sala de aula. 

     

É possível colocar em prática, na sua sala de aula, boa 
parte das teorias estudadas no PROFORMAÇÃO. 

     

É possível perceber mudanças significativas na sua 

prática pedagógica, as quais possibilitam condições de 

melhor desempenho acadêmico de seus alunos. 

     

As relações entre a Prática de Ensino e o Estágio Docente 

Supervisionado oportunizam atividades de pesquisa, as 
quais lhes possibilitam criar e recriar formas de 

intervenção didático-pedagógica e construir uma reflexão 

contínua em torno da sua atividade docente. 

     

As atividades vivenciais dão seqüência teórica e prática 

às atividades presenciais, como elemento integrador entre 

os conhecimentos científicos, ministrados no período 

presencial, e a prática exercida por você, em sua escola de 
atuação profissional. 

     

Quanto aos professores do curso, você avalia que boa 

parte é bem preparada para o trabalho com as disciplinas 

e/ou temáticas para as quais foram selecionados.                

     

 

14. Das disciplinas estudadas no PROFORMAÇÃO, abaixo relacionadas, quais você considera mais 

importantes para a sua atuação em sala de aula, como professor (a)? Enumere-as de 01 a 09, por ordem 
de prioridade: 

Processo de alfabetização (   )                                     Currículo do Ensino Fundamental (   ) 

Fundamentos Lingüísticos para Alfabetização (   )                                              Didática (   ) 

Ensino de Língua Portuguesa (   )                      Ensino de Matemática (   ) 
Ensino de Ciências  (   )                         Ensino de Geografia (   ) 

Ensino de História  (   ) 

 
 

15. De maneira geral, você avalia o curso de Pedagogia do PROFORMAÇÃO como: 

Excelente (   )      Muito bom  (   )       Bom (   )             Ruim (   )        Péssimo (   )  
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1.1 QUESTÕES ABERTAS APLICADAS AOS SUJEITOS 

 
 

1. Quais as teorias estudadas e de que forma contribuem para ajudar na reflexão sobre a sua 

prática docente? _________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________   

 
1.1. Quais métodos de alfabetização foram estudados no Proformação? ___________________ 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

1.2 De que forma o curso contribui para melhorar sua prática pedagógica no processo de 

alfabetização de seus alunos? ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

1.3. Que tipos de procedimentos foram estudados para abordar o processo de apropriação do 

conhecimento matemático escolar? __________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

1.4 De que forma o curso contribui para melhorar sua prática pedagógica no ensino da matemática aos 
seus alunos? __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

2. Quais mudanças significativas são percebidas na sua prática docente a partir das atividades 
vivenciais propostas pelas disciplinas do curso? _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 

3. Em que momentos do curso você realizou reflexões sobre a sua prática de sala de aula (ou sobre 

uma realidade observada) enquanto professor (a)? ____________________________________ 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 

DEMAIS CONSIDERAÇÕES SOBRE O CURSO, CASO QUEIRA: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS REFERENTES AO ITEM TREZE 

DO QUESTIONÁRIO APLICADO 

PROPOSIÇÕES Favorável 

4 + 5 

Neutra 

3 

Desfavo 

rável 
1 + 2 

1. A proposta curricular do PROFORMAÇÃO trabalha realmente os 

conteúdos específicos necessários à formação de quem já atua como 

professor dos anos iniciais. 

13 0 0 

2. As teorias estudadas no PROFORMAÇÃO contribuem para a melhoria 

de sua prática de sala de aula. 

14 0 0 

3. É possível colocar em prática, na sua sala de aula, boa parte das teorias 

estudadas no PROFORMAÇÃO. 

13 1 0 

4. É possível perceber mudanças significativas na sua prática pedagógica, as 

quais possibilitam condições de melhor desempenho acadêmico de seus 

alunos. 

14 0 0 

5. As relações entre a Prática de Ensino e o Estágio Docente Supervisionado 

oportunizam atividades de pesquisa, as quais lhes possibilitam criar e recriar 
formas de intervenção didático-pedagógica e construir uma reflexão 

contínua em torno da sua atividade docente. 

12 2 0 

6. As atividades vivenciais dão seqüência teórica e prática às atividades 

presenciais, como elemento integrador entre os conhecimentos científicos, 
ministrados no período presencial, e a prática exercida por você, em sua 

escola de atuação profissional. 

14 0 0 

7. Quanto aos professores do curso, você avalia que boa parte é bem 

preparada para o trabalho com as disciplinas e/ou temáticas para as quais 
foram selecionados.                

13 1 0 

 

 

APÊNDICE C - SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS REFERENTES AO ITEM 

QUATORZE DO QUESTIONÁRIO APLICADO 

 

 

Disciplina 

Entrevistado 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

PA 1 2 3 1 3 1 1 1 8 1 1 2 

FLA 2 3 4 2 4 2 2 2 9 2 3 3 

ELP 4 5 6 4 1 5 3 3 2 5 5 4 

DID 3 1 2 3 8 9 5 9 1 4 2 1 

EMAT 5 6 7 5 2 3 4 4 5 6 6 5 

CEF 9 4 1 9 9 4 6 8 7 3 5 9 

ECIEN 6 7 5 6 6 6 7 7 3 7 8 8 

EHIST 7 8 9 8 5 7 9 5 4 8 7 7 

EGEO 8 9 8 7 7 8 8 6 6 9 9 6 

 

 

 

 


