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RESUMO 

 

O presente estudo, denominado “PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR – ProEMI 
NO MARANHÃO: necessidades formativas para o desenvolvimento de práticas 
pedagógicas inovadoras de professores em escolas públicas de São Luís, vinculado a 
Linha de Pesquisa: Aprendizagem, Formação e Profissionalização Docente, do 
Programa de Pós Graduação da UFRN, teve como problema de pesquisa: O Programa 
Ensino Médio Inovador – ProEMI em São Luís, desde sua implantação em 2009, tem se 
constituído em grandes desafios aos professores, pois traz como um dos pressupostos, 
a criação de “propostas inovadoras nas escolas”. Este fato tem possibilitado a 
emergência de novas necessidades formativas para o desenvolvimento de prática 
pedagógicas inovadoras? E como objetivo geral: Analisar necessidades formativas de 
professores que emergiram no contexto de atuação do Programa Ensino Médio 
Inovador nas escolas públicas de São Luís/MA com vistas à formação continuada para 
o desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras. Para atingir tal propósito, 
optou-se pelo referencial teórico da concepção Histórico Cultural na teoria da Atividade 
de Leontiev (1983, 1998) e Vigotsky (2003), como fundamentos principais das análises, 
mantendo-se um  constante dialogo com estudiosos dessa teoria e da área de 
formação de professores como Rodrigues e Esteves (1993), Nóvoa (1995), Carbonell 
(2002), Ramalho, Núñez e Gauthier (2004), Muñoz e Hernández (2008), Núñez (2009), 
Ramalho e Núñez (2011a, 2011b), Marcelo (2013), entre outros. Trata-se de um estudo 
exploratório analítico baseado nas abordagens qualitativo/quantitativo, tendo como foco 
a detecção, determinação e prioridade das necessidades formativas dos professores, 
assim como a identificação e caracterização das representações mentais sobre prática 
pedagógica inovadora para os professores, no referido programa. O instrumento 
utilizado para coleta dos dados, foi o questionário com questões abertas e fechadas. Os 
procedimentos utilizados para análise dos resultados foram estatísticas descritivas e 
análise de conteúdo de Bardin (2011) As análises revelaram que as necessidades 
formativas apresentadas pelos professores emergiram ao materializarem sua atividade 
prática profissional docente nos diversos contextos de atuação do PROEMI. E para os 
professores, uma prática pedagógica inovadora pode ocorrer por meio de novas 
aprendizagens na formação continuada, tendo a criatividade, como um dos 
componentes para o planejamento e desenvolvimento de atividades mais dinâmicas e 
criativas no contexto da atividade docente.  
 
Palavras-chave: Necessidades formativas. Práticas pedagógicas inovadoras. 

ProEMI. Formação continuada. Desenvolvimento profissional 
docente. 



 

 

ABSTRACT 
 
This study, called "INNOVATIVE HIGH SCHOOL PROGRAM - IHSP IN 
MARANHÃO: training needs and innovative pedagogical practices of teachers in 
public schools in São Luís”, is linked to the research line: Learning, Training and 
Professional Teaching, as well as the project "innovative high school teachers in 
RN: beliefs, training needs and pedagogical innovation" developed by the 
Postgraduate UFRN Program. The problem this research faced was: Since its 
implementation in 2009 the Innovative High School Program (IHSP) in São Luís 
has been facing great challenges to teachers, bringing as one of the 
requirements, the creation of "innovative proposals in schools." Has this fact 
warned about the emergence of new training needs for innovative teaching 
practice? And as a general objective: Conducting a study about the teachers‟ 
training needs which emerged in the context of the Innovative High School 
Program‟s performance in public schools in São Luís / MA aiming continuous 
education of innovative teaching practices. In order to achieve this objective, we 
have choosen the theoretical framework of the historical cultural conception in 
Leontiev‟s (1983, 1998) and Vygotsky‟s (2003) Theory of Activity, as the main 
basis of the analysis, keeping a constant dialogue with scholars of this theory and 
members of the teacher training area as Rodrigues and Esteves (1993), Nóvoa 
(1995), Carbonell (2002), Ramalho, Núñez and Gauthier (2004), Muñoz and 
Hernández (2008), Núñez (2009), Ramalho and Núñez (2011a, 2011b), Marcelo 
(2013), among others. It is an analytical exploratory study based on 
qualitative/quantitative approaches, focusing on identifying and characterizing 
mental representations of innovative teaching practice, determining and setting 
the priority for the teachers‟ training needs in the program. The instrument used 
for data collection was a questionnaire with open and closed questions. The 
procedures applied to analysis of the results were descriptive statistics and Bardin 
content analysis (2011). Throughout the research, the teachers explained that 
innovative teaching practice can come through further learning in teacher 
education. According to this view, creativity is one of the components in the 
planning and development of the most dynamic and creative activities in the 
framework of teaching practice. The analysis also revealed that the training needs 
presented by teachers arose from experience of their professional practical 
activity in several IHSPs performance contexts. 

 
Keywords: Training needs. Innovative teaching practices. IHSP. |Continuous 

education. Professional teacher development. 



 

 

RESUMEN 
El presente estudio nombrado “PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR – ProEMI 

NO MARANHÃO: necessidades formativas para o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas inovadoras de professores em escolas públicas de São Luís” vinculado a 

línea de investigación: Aprendizaje, Formación y Profesionalización Docente, del 

Programa de Pos Grado de La Universidade Federal do Rio Grande do Norte, trae 

como problema de investigación: el Programa Ensino Médio Inovador – ProEMI en la 

ciudad de São Luis, desde su implantación en 2009, se ha constituido en grandes 

desafíos a los profesores, pues tiene como uno de los presupuestos la creación de 

“propuestas innovadoras en las escuelas”. ¿Este hecho ha posibilitado la emergencia 

de nuevas necesidades formativas para el desarrollo de prácticas pedagógicas 

innovadoras? Presenta como objetivo general: analizar necesidades formativas de 

profesores que emergieron en el contexto de actuación del Programa Ensino Medio 

Innovador en las escuelas públicas de São Luis/MA con vistas a la formación 

continuada para el desarrollo de prácticas pedagógicas innovadoras. Para alcanzar este 

propósito, elegimos el referencial teórico de la concepción Histórico Cultural en la teoría 

de la Actividad de Leontiev (1983, 1998) y Vigotsky (2003), como fundamentos 

principales de los análisis, manteniéndose un constante dialogo con estudiosos de esa 

teoría y del área de formación de profesores como Rodrigues y Esteves (1993),    

Nóvoa (1995), Carbonell (2002), Ramalho, Núñez y Gauthier (2004), Muñoz y 

Hernández (2008), Núñez (2009), Ramalho y Núñez (2011a, 2011b), Marcelo (2013), 

entre otros. Trata de un estudio exploratorio analítico basado en los abordajes 

cualitativo/cuantitativo, que trae como foco la detección, determinación y prioridad de las 

necesidades formativas de los profesores, así como la identificación y caracterización 

de las representaciones mentales sobre práctica pedagógica innovadora para los 

profesores, en el referido programa. El instrumento utilizado para la coleta de los datos 

fue el cuestionario con cuestiones abiertas y cerradas. Los procedimientos utilizados 

para análisis de los resultados fueron estadísticas descriptivas y análisis de contenido 

de Bardin (2011). Los análisis revelaron que las necesidades formativas presentadas 

por los profesores emergieron al materializar su actividad práctica profesional docente 

en los diversos contextos de actuación del PROEMI. Y para los profesores, una práctica 

pedagógica innovadora puede ocurrir por medio de nuevos aprendizajes en la 

formación continuada, llevando la creatividad como uno de los componentes para el 



 

 

planeamiento y desarrollo de actividades más dinámicas y creativas en contexto de la 

actividad docente. 

Palabras clave: Necesidades formativas. Prácticas pedagógicas innovadoras. ProEMI. 
Formación continuada. Desarrollo profesional docente. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Estudar as novas necessidades formativas de professores nas escolas 

públicas da rede estadual de ensino de São Luís, que trabalharam com o 

PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR (ProEMI), como via para práticas 

pedagógicas inovadoras decorrentes deste Programa, constituiu-se como mais um 

elemento agregador para o aprofundamento de estudos na área de formação de 

professores. 

O processo de construção desta pesquisa foi contínuo e permanente, 

porque foi sendo gestado como mais uma atividade de estudos na busca por novos 

conhecimentos, ao longo de um processo permanente de formação docente.  

Esse estudo é fruto de experiências vivenciadas ao longo da carreira 

docente, na condição de professora e coordenadora pedagógica na educação 

básica, no ensino superior e em movimentos sociais que a partir da década de 1990, 

tem enriquecido a atividade prática profissional docente. Essa diversidade de 

experiências tem possibilitado múltiplas aprendizagens e, ao mesmo tempo, grandes 

desafios nos diversos contextos de atuação profissional, em especial junto aos 

professores da educação básica do Estado do Maranhão.  

Outra motivação para este estudo foram as experiências adquiridas em 

programas e projetos voltados para a formação de professores, desenvolvidos em 

parceria entre a Universidade Federal do Maranhão e as secretarias Estaduais e 

Municipais de Educação que proporcionaram observar mais de perto as 

necessidades dos professores em processo de formação.  

Acrescenta-se ainda, as pesquisas realizadas na base de pesquisa: 

Formação e Profissionalização Docente, do Programa de Pós Graduação em 

Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em que um dos 

projetos de pesquisa que integra essa base, denominado “OS PROFESSORES NO 

ENSINO MÉDIO INOVADOR NO RN: CRENÇAS, NECESSIDADES FORMATIVAS 

E INOVAÇÃO PEDAGÓGICA”1, estimulou ainda mais a tomada de decisão em 

estudar temáticas dessa natureza e, por outro lado, a aquisição de novos 

                                                           
1
  Esta pesquisa em nível de doutorado, denominada “Programa Ensino Médio Inovador no 

Maranhão: necessidades formativas e práticas pedagógicas inovadoras nas escolas públicas de 
São Luís” integra o referido projeto, o qual é financiado pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), tendo como coordenadores: Professora Drª. 
Betânia Leite Ramalho e o Professor Titular Isauro Béltran Núñez, este como orientador desta 
pesquisa. 
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conhecimentos nessa base, contribuíram sobremaneira, para a realização desta 

pesquisa. 

A pesquisa, novas necessidades formativas de professores, é um dos 

elementos norteadores na busca por práticas inovadoras, tendo em vista que 

estudos dessa natureza possibilitam proposições importantes para a formulação de 

planos de ações para formação continuada de professores do ensino médio, na 

medida em que se determina e prioriza as necessidades formativas desses 

professores.  

Registra-se também que em São Luís, os trabalhos que tratam sobre 

formação continuada, encontram-se mais na área das políticas educacionais 

(CARDOSO, 2007; LIMA, 2007; MOREIRA, 2013). Desta forma, essa temática, 

constitui-se em mais um estudo a contribuir no campo da formação continuada no 

âmbito das necessidades formativas. 

Como elemento desencadeador deste estudo, teve-se como pressuposto, 

inicial, o fato de que, com a implantação do Programa Ensino Médio Inovador 

surgiram novas necessidades formativas de professores, dada a exigência, por 

práticas pedagógicas inovadoras, pelo Programa. Nesse contexto, entende-se que 

as novas necessidades formativas de professores têm como um dos fatores 

determinantes a centralidade do ensino médio no âmbito das políticas educacionais, 

principalmente a partir dos anos 2000 que traz em seu bojo a necessidade urgente 

de renovação e inovação nesse nível de escolaridade.  

Desta forma, esse programa criou um campo fértil para o surgimento de 

novas necessidades formativas no metier do trabalho pedagógico dos professores, e 

consequentemente, a superação destas necessidades formativas pode conduzir a 

práticas pedagógicas inovadoras, que se constitui como uma das alternativas para 

se repensar o ensino médio no contexto escolar, haja vista que o respectivo 

programa coloca como uma das principais premissas, a indução de práticas 

pedagógicas inovadoras como uma das estratégias para se repensar o ensino médio 

no contexto da sociedade do século XXI. 

Na atualidade, a formação continuada de professores ganha novos 

espaços e contornos, sendo cada vez exigida na atividade prática profissional, como 

um dos mecanismos na busca pelo desenvolvimento profissional para a melhoria da 

prática pedagógica.  
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Desenvolver práticas pedagógicas inovadoras de forma sistemática, na 

escola, é um desafio e, o caminho para superar esse desafio é o conhecimento 

atualizado de forma que este venha a contribuir com o processo ensino 

aprendizagem dos estudantes que se encontram em processo de desenvolvimento 

de suas potencialidades cognitivas, emocionais e físicas e precisam desenvolvê-las 

integralmente para tornarem-se cidadãos aptos a contribuírem com a sociedade em 

que vivem. 

A partir desta compreensão, é conveniente destacar, nesta análise, que a 

sociedade do século XXI, encontra-se mergulhada em um complexo processo de 

transformações, atingindo sobremaneira as bases estruturais que até então se 

encontravam assentadas as diversas formas de organização, de trabalho, de 

relações sociais, políticas, econômicas, culturais e afetivas, assim como as de 

aprendizagem.  

Os impactos destas mudanças têm atingido profundamente o setor 

educacional, grande responsável pela formação dos cidadãos, pois vive-se hoje em 

uma sociedade que, dada as características de mutabilidade e incertezas que regem 

o atual desenvolvimento da sociedade, exige uma aprendizagem e formação 

continuada constantes.  

Existe, na atualidade, uma preocupação eminente quanto a educação que 

se deseja para as crianças e jovens de nosso país. No entanto, os desafios são 

imensos porque os problemas são complexos, em especial no que tange a formação 

tanto inicial quanto continuada dos professores, como bem destacam Ramalho, 

Núñez e Gauthier (2004, p. 89), 

As novas exigências que vêm sendo apresentadas pelas atuais políticas 
educacionais, tidas como a educação para o século XXI, e os 
questionamentos em torno da formação do professorado, obrigam-nos a 
pensar na busca de novas referências para a concepção e a organização de 
processos de formação inicial e continuada, em novos espaços e tempo. 

Na sociedade do século XXI, o conhecimento é uma exigência social. 

Desenvolver, por exemplo, a competência de aprender a aprender2 é uma 

necessidade formativa de todos os cidadãos, em especial dos professores, pois não 

basta somente o conhecimento indicado pela escola. A exigência da sociedade vai 

além, porém não se deve negar que sem a escola tudo será mais difícil, por isso é 

                                                           
2
  Esta competência corresponde a um dos pilares da educação, aprender a conhecer – que em 

conjunto com as demais: aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser – formam os 
quatro pilares da educação proposto pela Organização das Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura (UNESCO) desde a década de 1990 para o século XXI (DELORS, 2003).  
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que a sociedade exige, que esta instituição cumpra seu papel social diante dos 

desafios impostos pelos novos tempos.  

Assim, as mudanças ocorridas no conceito de sociedade a partir do 

avanço e desenvolvimento técnico científico, com a denominada terceira revolução 

industrial, traz em seu bojo a tecnologia informacional por um lado e, por outro, o 

conhecimento como primazia para a continuidade desse avanço, complexificando 

desta forma os processos educativos, ocasionando profundos impactos na realidade 

escolar. No entanto, como destacam Aquino et al. (2012, p. 144), 

[...] la escuela continua siendo la principa instituición sócio-cultural, cuya 
responsabilidade principal consiste en instruir y educar a los ciudadanos a 
través de la similación consciente de la herencia cultural, científica y 
tecnológica que la humanidade há venido acumulando en su devenir 
histórico. 

Para se entender um pouco as transformações da sociedade 

contemporânea que impactaram o papel da escola e principalmente do ensino 

médio, levando-o a se renovar, buscou-se alguns autores que contribuem para essa 

compreensão, como Mészáros (2007, p. 223). Para este teórico húngaro da 

atualidade, “a nossa época de crise estrutural global do capital, é também uma 

época histórica de transição de uma ordem social existente para outra, 

qualitativamente diferente.”  

De acordo com Mészáros (2007), os momentos de crise que a sociedade 

passa, também se constituem em possibilidades de profundas mudanças e 

transformações objetivando uma outra ordem social. Neste contexto, a educação 

tem papel fundamental no processo de mudanças qualitativas, no modo de pensar e 

agir da sociedade como uma das vias para mudanças qualitativas.  

Castells (2002) denomina a sociedade de “sociedade informacional”, 

devido aos avanços do conhecimento, da informação, da tecnologia e da 

comunicação em rede e são estes elementos que tornam-se centrais e passam a 

fazer parte da vida das pessoas de forma cada vez mais acelerada. Esses fatores 

passam a desafiar os objetivos, funções e finalidades da escola, exigindo-se uma 

nova organização curricular e pedagógica na busca por uma formação humana 

integral dentro de uma sociedade que passa constantemente por transformações 

cada vez mais velozes no mundo do trabalho, da tecnologia, da ciência e da cultura. 

Tal situação demonstra uma contradição entre o que a escola trabalha com os 

jovens e as exigências do mundo contemporâneo. 
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A partir dessa visão de sociedade, na atualidade, o cidadão que se 

encontrar “desconectado” do mundo, ou seja, que não possui um celular multimídia, 

computador de última geração, ipad, internet, tablet encontra-se quase que em sua 

totalidade, fora da realidade atual e consequentemente de muitos postos de trabalho 

devido a exigência do acesso, aquisição e domínio da tecnologia. 

Ainda como referência de análise neste trabalho, Hargreaves (2004) 

denomina a de “sociedade do conhecimento”. Este autor associa as mutações da 

sociedade atual com a educação, em especial, em seu livro “O ensino na sociedade 

do conhecimento: educação na era da insegurança” fazendo o seguinte destaque: 

Sociedade do conhecimento de hoje não está representada apenas no 
crescimento de determinados setores especializados como ciência, 
tecnologia ou educação; não é apenas um recurso para o trabalho e 
produção, mas permeia todas as partes da vida econômica, caracterizando 
a própria forma com que as grandes empresas e muitos outros tipos de 
organizações operam (HARGREAVES, 2004, p. 31). 

De acordo com Hargreaves (2004, p. 31), essa expressão “sociedade do 

conhecimento” tem sua gênese social na segunda crise estrutural do capital, início 

da década de 1970, com o sociólogo norte americano Daniel Bell, que nas palavras 

do autor, esse sociólogo expôs naquele momento histórico que a sociedade estava 

passando por um processo de “uma economia industrial [...] para um processo de 

economia pós-industrial, em que a força de trabalho se concentrava cada vez mais 

em serviços, ideias e comunicação”. Frente ao avanço das forças produtivas, cada 

vez mais se precisaria de trabalhadores e empresas que produzissem mais 

“conhecimentos nos campos da ciência, da tecnologia, da pesquisa e do 

desenvolvimento”. 

Para Bell (apud HARGREAVES, 2004, p. 31) a sociedade pós-industrial, 

É uma sociedade de conhecimento em duplo sentido: em primeiro lugar, as 
fontes de inovação são cada vez mais derivadas de pesquisa e 
desenvolvimento [...] em segundo lugar, o peso da sociedade, medido por 
uma proporção maior do produto interno bruto e uma fatia maior do 
emprego, está cada vez mais localizada no campo do conhecimento. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que a força de trabalho não tem 

condições de continuar se sustentando no mundo do trabalho tendo como base um 

conhecimento parcelado, fragmentário, realizando uma única tarefa, diferenciada 

apenas por setores na linha de produção. Esse modelo denominado 

taylorismo/fordismo encontra-se em extinção na medida em que este vem dando 

lugar ao novo modelo: Toyotismo.  
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Hoje, exige-se um trabalhador com conhecimentos teórico práticos com 

autonomia, tomadas de decisões, criatividade para resolver, de forma dinâmica e 

inovadora, as situações desafiantes do cotidiano, quer seja no seu ambiente de 

trabalho, quer seja na vida pessoal. Por isso a necessidade eminente de redefinição 

dos sistemas educacionais em todos os níveis devido as mudanças que vem 

ocorrendo no mundo do trabalho. 

 Outro autor que difundiu e popularizou essa ideia de sociedade do 

conhecimento foi Drucker (2002), colocando que na atualidade, o recurso econômico 

básico da sociedade para que continue se desenvolvendo é o conhecimento, como 

mais um valor agregado ao capital e ao trabalho. Para estes continuarem a se 

desenvolverem em suas formas mais complexas e dinâmicas, dependem cada vez 

mais do conhecimento, como coloca o pesquisador: 

Hoje o valor é criado pela “produtividade” e pela “inovação”, que são 
aplicações do conhecimento ao trabalho. Os principais grupos sociais da 
sociedade do conhecimento terão os “trabalhadores do conhecimento” – 
executivos que sabem como alocar conhecimento para usos produtivos, 
assim como os capitalistas sabiam como alocar capital para isso, 
profissionais do conhecimento e empregados do conhecimento. [...]. 
Portanto, o desafio econômico da sociedade pós-capitalista será a 
produtividade do trabalho como conhecimento e do trabalhador do 
conhecimento próprio (DRUCKER, 2002, p. 16). 

Para Drucker (2002), a ênfase e a disputa no mundo do trabalho será 

dada a “produtividade” que eleve cada vez mais a produção da mais valia no âmbito 

das empresas e organizações, por um lado, e busca por um trabalhador que tenha 

um conhecimento amplo, integrador, relacional, dinâmico, consolidado que sirva, 

sustente e aloque, ao mesmo tempo, conhecimentos na produção pela capacidade 

de continuar a aprender para inovar e criar. 

Segundo Hargreaves (2004, p. 33), a sociedade do conhecimento com a 

era da informação e da comunicação deve-se voltar para o conhecimento e a 

aprendizagem, tendo assim, três dimensões: 

1ª - engloba uma esfera científica, técnica e educacional ampliada; 
2ª - Envolve formas complexas de processamento e circulação de 
conhecimentos e informações em uma economia baseada em serviços; 
3ª - implica transformações básicas da forma como as organizações 
empresariais funcionam de modo a poder promover a inovação contínua em 
produtos e serviços, criando sistemas, equipes e culturas que maximizem a 
oportunidade para a aprendizagem mútua e espontânea. 

Essas dimensões da aprendizagem organizadas por Hargreaves (2004), 

coadunam com as ideias de Drucker (2002), já citadas anteriormente e quando este 

trata ainda sobre a “pessoa instruída” na perspectiva da economia do conhecimento. 
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A pessoa instruída é aquela que tem o domínio do conhecimento e sabe fazer uso 

social desse conhecimento com criatividade e inovação e, ao mesmo tempo busca 

novos conhecimentos para se aperfeiçoar cada vez mais.  

O conhecimento está sempre incorporado a uma pessoa, é transportado por 
uma pessoa, é criado, ampliado ou aperfeiçoado por uma pessoa, é 
aplicado, ensinado e transmitido por uma pessoa e é usado bem ou mal, por 
uma pessoa. Portanto, a passagem para a sociedade do conhecimento 
coloca a pessoa no centro. Ao fazê-lo, ela levanta novos desafios, novas 
questões e novas perguntas, sem precedentes, a respeito do representante 
da sociedade do conhecimento, a pessoa instruída (DRUCKER, 2004, p. 
165). 

No entanto, ainda não existem estudos aprofundados sobre essa temática 

e seus impactos no âmbito da economia em sua totalidade, afirma esse autor, porém 

nunca na história da humanidade se exige e se busca tanto conhecimento quanto na 

atualidade, objetivando mais produtividade. Assim, de acordo com Drucker (2002), 

existem três tipos de novos conhecimentos que encontram-se interligados e 

consequentemente ampliam as possibilidades de aumento na produtividade, quais 

sejam: 

O primeiro é o aperfeiçoamento continuado do processo, produto ou serviço 
[...], a seguir, a exploração: a exploração continuada do conhecimento 
existente para desenvolver produtos, processos e serviços diferentes. 
Finalmente a inovação genuína (DRUCKER, 2002, p. 142, grifo do autor). 

É importante destacar que nessa lógica de economia do conhecimento é 

fundamental considerar, nesse processo de produção e aplicação, que “o montante 

do conhecimento, isto é, seu aspecto quantitativo, não é tão importante quanto a sua 

produtividade, isto é, seu impacto qualitativo. E isto vale para os conhecimentos 

tanto antigos como novos e suas aplicações” (DRUCKER, 2002, p. 142). Aqui o 

autor deixa claro que o conhecimento tanto o novo quanto o velho se amparam e se 

complementam um ao outro e, também o novo conhecimento não surge sem as 

bases do velho. 

Nesse mundo convulsionado em mudanças, principalmente no mundo do 

trabalho, caracterizado pela redução dos postos de trabalho formal e pelo aumento 

dos trabalhadores informais, expulsos do processo produtivo, também, o conceito de 

emprego e desemprego tal como vinha sendo definido no mundo do trabalho não 

corresponde mais à realidade vivida pelos jovens. Nesse sentido, destacam-se as 

ideias de Pais (2001, p. 15) quando assegura: 

Pouco se ganha em aceitar pacificamente estes velhos conceitos e nada se 
adianta em dar-lhes lustro para que apresentem ter um falso brilho. São 
bem mais sugestivas as expressões correntes que os jovens usam na sua 
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quotidianeidade – ganchos, tachos e biscates – para retratarem os seus 
curtos e repetidos sobrevoos pelo mundo do trabalho. 

Esta é uma realidade que atinge e preocupa tanto os desempregados 

devido o sofrimento provocado pela busca de um emprego, quanto os que já se 

encontram inseridos no mundo do trabalho e, principalmente, os que buscam se 

inserir, os jovens, os quais são levados pelo medo que têm de serem excluídos do 

processo produtivo como muitos outros já o foram. 

Confirma-se, desta forma, que, ao longo da história, as forças produtivas 

provocaram um turbilhão de mudanças na produção da vida material da mesma 

forma que simultaneamente provocaram mudanças na subjetividade do sujeito. A 

partir desse reconhecimento, compartilha-se com as ideias de Marx e Angels (1980, 

p. 301) quando este reconhece que, 

O modo de produção da vida material condiciona o processo da vida social, 
política e espiritual em geral. Não é a consciência do homem que determina 
o seu ser, mas pelo contrário, o seu ser social é que determina a sua 
consciência. 

Estas ideias justificam o fato de que as mudanças, na vida material dos 

homens, produzem um campo fértil para a elaboração de novas ideias. Portanto, as 

novas ideias, decorrentes da produção do novo, vão renovar as velhas práticas que 

irão reconstruir o novo mundo. Resume-se esta ideia da seguinte forma: a prática do 

homem no mundo determina um novo modo de pensar, agir e sentir, que se constrói 

na prática e volta a esta para redirecioná-la. 

Esta prática que tende a redirecionar um novo modo de pensar e agir, é 

uma prática refletida e renovada com vistas a mudanças qualitativas, ou seja, a 

práxis, como é denominada por Vázquez (2007). A partir dos impactos produzidos 

pela sociedade contemporânea, tem-se a oportunidade de mudanças sociais reais, 

não somente no plano do pensamento, do ato de pensar, mas e, sobretudo de 

revolucionar tanto as consciências individual quanto a consciência coletiva a partir 

das formas de agir e sentir frente às constantes mutações da sociedade atual, como 

nos coloca o autor, 

As exigências da prática contemporânea constituem uma poderosa fonte de 
desenvolvimento da teoria. A prática em seu amplo sentido e 
particularmente, a produção, evidencia seu caráter de fundamento da teoria 
na medida em que esta se encontra vinculada às necessidades práticas do 
homem social (VÁZQUEZ, 1977, p. 222). 

Essas mudanças, nas condições objetivas da sociedade e na 

subjetividade do cidadão, embora tenham se intensificado no final do século XX e no 

início do século XXI, são resultados do processo contínuo do desenvolvimento do 
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capital e contribuem, também, com o acúmulo de experiências no processo 

produtivo, assim como as mudanças no conceito de sociedade a partir do avanço e 

desenvolvimento técnico científico com a denominada terceira revolução industrial 

que trouxe em seu bojo a tecnologia informacional por um lado e, por outro, o 

conhecimento como primazia para a continuidade desse avanço. 

Para o cidadão globalizado de hoje, encontrar espaço no mercado de 

trabalho, muito mais do que “conhecer” e “saber fazer” é exigido “saber aprender”. 

Isto porque a tecnologia avança com uma velocidade desenfreada, jamais vista em 

tempos atrás e o trabalhador que não desenvolveu essa competência, corre o risco 

de ficar para trás, por se tornar obsoleto, pois, 

Persistir em velhos modelos de educação secundária, seja o que sustentou 
a reprodução das elites com base classista, seja o suportado pelo princípio 
da “escola compreensiva”, mesmo se pontualmente bem sucedido, 
constituirá não apenas um mecanismo que conduzirá à perda de terreno no 
avanço para uma sociedade do conhecimento, através da marginalização 
de um sem-número de jovens, como também, devido a esta, um factor de 
aprofundamento das inevitáveis tensões a que tal marginalização estará 
associada (PARDAL, 2001, p. 94). 

Acredita-se que as novas demandas decorrentes desta nova realidade 

impuseram novos desafios a todos os setores sociais e redefine novos perfis 

profissionais. Desta forma, a sociedade civil passa a exigir da escola uma melhor 

formação para seus filhos, uma melhor qualidade na educação pública de forma que 

os filhos da classe trabalhadora também possam competir no mercado de trabalho 

e, por sua vez “A escola secundária espera e exige uma resposta, sob o risco de os 

jovens, as suas famílias e a sociedade não verem ali satisfeitas as suas legítimas 

expectativas” (PARDAL, 2001, p. 88).  

Esse fato agrava-se quando a sociedade do conhecimento e da informação 

determinada pela velocidade das transformações técnico científicas, traz em seu 

bojo exigências e desafios constantes e complexos aos cidadãos que 

necessariamente precisam superar as antigas formas de pensar, ver, sentir e agir 

para se inserirem ou se manterem nesse universo globalizado, posto que, 

A sociedade do conhecimento é uma sociedade de aprendizagem. O 
sucesso econômico e uma cultura de inovação contínua dependem da 
capacidade dos trabalhadores de se manter aprendendo acerca de si 
próprios e uns com os outros. Uma economia de conhecimento não 
funciona a partir de máquinas, mas a partir da força do cérebro, do poder de 
pensar, aprender e inovar (HARGREAVES, 2004, p. 34). 

Nesse contexto de múltiplas exigências encontram-se a escola e os 

professores desafiados em seu cotidiano de trabalho pedagógico a refletir sobre 



 
  30 

 

essas exigências e buscarem alternativas que visem mudanças significativas à 

educação dos jovens deste século. Considerando-se a importância do ensino médio 

para a formação de adolescentes e jovens brasileiros, no atual desenvolvimento da 

sociedade, buscou-se a compreensão mais detalhada do ProEMI a partir de seus 

impactos no contexto escolar e as demandas de novas necessidades, ocasionadas 

por esse contexto para todos que se encontram inseridos no processo educativo, 

principalmente os professores, tendo em vista que, 

Toda mudança na educação escolar passa, entretanto, pelos professores e 
pelos seus papéis. São eles que, em última instância, interpretam, na escola 
e na sala de aula, os modelos de gestão, a organização da escola, as vias 
de formação, os currículos (PARDAL, 2001, p. 84). 

Nesse sentido, é importante colocar os professores como atores 

principais nos processos de mudanças que venham a acontecer na escola. Qualquer 

que seja a proposta ou projeto a ser implantado merece ter os professores como 

principais agentes desse processo, pois a valorização ou não desses profissionais “é 

condição de sucesso ou fracasso de qualquer processo de mudança na escola.” 

(PARDAL, 2001, p. 84). 

Como nos coloca Marcelo (2012, p. 180), a sociedade em que vivemos 

encontra-se “diretamente relacionada ao nível de formação dos sujeitos e a 

capacidade de inovação e de empreender desses sujeitos, impondo a escola uma 

nova cultura de aprendizagens alternativas que viabilize uma educação de 

qualidade”. O mesmo autor acrescenta ainda: 

Nossas escolas e institutos se tornaram espaços multiculturais: nunca antes 
como agora, as diversidades étnicas, linguística, religiosa, cultural e social 
haviam estado tão em evidência. Essa multiplicidade está representando 
um desafio e uma oportunidade para docentes. Integrar a pluralidade no 
ensino, fazer possível uma escola para todos, simboliza um dos 
compromissos que os sistemas educativos têm (MARCELO, 2012, p. 181). 

Estas e outras exigências desencadeiam inúmeras e complexas 

necessidades formativas aos professores. No entanto, estas perpassam, 

necessariamente, pela melhoria e reestruturação do ensino público e 

consequentemente, por uma melhor formação dos professores, pois são deles a 

responsabilidade primeira por uma aprendizagem de qualidade, com conhecimentos 

atualizados e uteis para a vida dos estudantes mas com condições dignas de 

trabalho, valorização profissional, salários dignos com planos de cargos e carreira e 

formação continuada. 

Nesse contexto, o saber profissional do professor que garante, de certa 

forma, por meio da atividade prática profissional, o conhecimento aos estudantes, 
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“abrange os saberes plurais trazidos pelo planejamento, pela organização, pela 

preparação cognitiva da aula e pela experiência prática advinda das interações em 

sala de aula” (ALTER, 2008, p. 24). São estas interações e troca de conhecimentos 

entre professores e alunos, que vão, ao longo do tempo, produzindo novas 

necessidades formativas aos professores e, consequentemente uma reflexão, um 

repensar sobre as práticas pedagógicas que vem desenvolvendo na sala de aula.  

De acordo com os dados do Movimento Todos pela Educação (2014), 

tem-se em média dois milhões de professores atuando nas escolas da educação 

básica. No entanto, existe um déficit de 250 mil professores nesse nível educacional 

em áreas como química, física e matemática, ou seja, “vive-se um „apagão‟ de falta 

de mão de obra qualificada” (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2014). No ensino médio, 

registra-se que dos 488.528 professores, 28.945 ainda não possuem curso de 

licenciatura e, destes, 353 têm somente o ensino fundamental (CURS; MONTEIRO, 

2013, p. 94). 

Esse déficit, na formação inicial dos professores, que se encontram no 

sistema público de ensino, produz inúmeras consequências futuras aos estudantes 

brasileiros, isto porque educar, no atual desenvolvimento da sociedade, não significa 

mais prestar um serviço ou transmitir conhecimentos e informações 

descontextualizadas, mas necessariamente, garantir a todos o direito a uma 

aprendizagem que possibilite o desenvolvimento de todas as potencialidades na 

perspectiva de um conhecimento crítico, reflexivo, criativo e criador vinculado ao 

mundo que está em constante processo de transformações.  

Nesse contexto, o Programa em referência, coloca não somente a 

possibilidade, mas também a exigência de práticas pedagógicas inovadoras, nas 

escolas do ensino médio.  

Tal fato, além de se constituir como grandes desafios, possibilita a 

emergência de novas necessidades formativas, para os professores que vêm 

atuando nesse Programa, coadunando ainda com as novas exigências de sujeitos 

mais qualificados e competentes, o que perpassa necessariamente, por uma 

formação continuada de professores para que se tenha um desenvolvimento 

profissional contínuo e progressivo que atendam as exigências do mundo 

globalizado, pois, 

Na maior parte dos países, o novo século vem acompanhado por reformas 
educacionais orientadas para adequar a educação às exigências dos novos 
tempos e contextos, tais como a globalização das economias, as atuais 
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políticas públicas e especialmente os impactos das novas tecnologias e 
formas de comunicação. Nessa situação, o conhecimento e a educação 
passam a ter um valor de grande importância, assim como a formação 
do professor torna-se um campo de sérios desafios (RAMALHO; NÚÑEZ; 
GAUTHIER, 2004, p. 18). 

De fato, a formação dos profissionais do magistério, neste século, 

tornou-se um desafio. Concorda-se, com a preocupação dos autores citados, 

neste estudo, em se discutir a profissionalização docente em todos os seus 

aspectos históricos, sociológicos, filosóficos, práticos dentre outros, tendo em 

vista que, 

Discutir a profissionalização docente e sua identidade enquanto 
profissão constitui um desafio teórico e prático, já que a docência tem 
características e se desenvolve em situações específicas, o que lhe 
outorga uma dada singularidade em relação a outras atividades 
reconhecidas como profissões (RAMALHO; NÚÑEZ; GAUTHIER, 2004, 
p. 18-19). 

Para tal propósito, tornam-se imprescindíveis políticas de formação 

docente efetivas, visando à profissionalização tanto inicial quanto continuada 

tanto daqueles que já atuam na rede pública de ensino, quanto dos que ainda 

entrarão na educação básica, pois, o século XXI trouxe, em seu bojo, o aumento 

de responsabilidades a esses profissionais, como bem demonstra Delors (2003, 

p. 155), 

O professor deve estabelecer uma nova relação com quem está 
aprendendo, passar do papel de „solista‟ ao de „acompanhante‟, 
tornando-se não mais alguém que transmite conhecimentos, mas aquele 
que ajuda os seus alunos a encontrar, organizar e gerir o saber, guiando 
mas, não modelando os espíritos, e demonstrando grande firmeza 
quanto aos valores fundamentais que devem orientar toda a vida. 

Compreende-se que um dos desafios a ser superado, na formação dos 

professores, está não só em garantir uma sólida formação teórica no que diz 

respeito ao conhecimento científico/pedagógico exigido no exercício da profissão 

docente, mas também, em garantir que estes professores consigam fazer uso 

social deste conhecimento tendo a teoria como guia das práticas pedagógicas 

nos diversos contextos da sala de aula, renovando-a a partir das novas 

exigências sociais e consequentemente superando os desafios impostos no 

cotidiano de sala de aula, demonstrando, desta forma, a sua competência 

técnica, pedagógica e psicológica no exercício da profissão docente por meio de 

sua atividade prática profissional. 

O aprender a aprender, o saber fazer pedagógico e ensinar 

aprendendo, encontram-se imbricados e devem ser compreendidos enquanto 
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processo relacional com os diferentes saberes, para que tanto professores 

quanto estudantes tenham uma aprendizagem significativa, visando o uso social 

dos conhecimentos adquiridos nas mais diferentes formas e meios de atuação na 

sociedade. 

Nesse contexto é que esse tema necessidade formativas de 

professores foi proposto, tendo como premissa inicial que o Programa Ensino 

Médio Inovador, possibilitou a emergência de novas necessidades formativas e a 

partir da detecção destas, pode-se estabelecer as prioridades dessas novas 

necessidades formativas como perspectiva para uma formação continuada com 

vistas a práticas inovadoras.  

Na atualidade, a formação continuada de professores ganha novos 

espaços e contornos, sendo cada vez mais exigida, na atividade profissional 

docente, como um dos mecanismos na busca pelo desenvolvimento profissional 

para a melhoria da prática pedagógica.  

Diante das exigências da denominada sociedade do conhecimento, é 

necessário, aos professores, constantemente repensarem e renovarem suas 

práticas docentes, tendo em vista que a formação inicial não é mais sinônimo de 

terminalidade ao se adquirir o diploma de graduação, mas a continuidade pela 

profissionalidade, aprendizagem e desenvolvimento profissional docente, devido 

ao acelerado processo de desenvolvimento tecnológico que impõe a necessidade 

constante de se manter atualizado e conectado ao mundo globalizado. Ou seja, 

exige-se hoje desse profissional uma auto formação constante, pois segundo 

Vaillant e Marcelo (2012, p. 32), 

A formação hoje em dia é formação individual e social. Mas se requer 
desenvolver em todas as pessoas, especialmente nos docentes, a 
capacidade de autoformação, a capacidade de delinear e desenvolver 
processos de aprendizagem ao longo da vida, utilizando em cada 
momentos meios mais apropriados e eficazes.  

Um dos caminhos para esse desafio é primeiramente a detecção de 

novas necessidades formativas por um lado, e por outro, as prioridades dessas 

necessidades, objetivando uma formação continuada baseada nas dimensões da 

profissionalidade e profissionalismo potencializando o desenvolvimento 

profissional a partir dessa unidade dialética que visa a construção do ser e do 

estar na profissão docente permanentemente.  

É a partir desse constructo que o conhecimento profissional docente, 

em todas as suas dimensões pode contribuir com o processo ensino 
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aprendizagem dos estudantes que se encontram em desenvolvimento de suas 

potencialidades cognitivas, emocionais e físicas e precisam desenvolvê-las 

integralmente para tornarem-se cidadãos aptos a contribuírem com a sociedade 

em que vivem. 

Dado estes fatos, é que se busca apreender e analisar as novas 

necessidades formativas desses professores que atuam no ProEMI e como estes 

vêm superando essas necessidades visando mudanças no ambiente escolar, por 

meio do desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras.  

Para atingir os propósitos deste estudo, partiu-se da seguinte tese: 

Com a implantação do Programa Ensino Médio Inovador, nas escolas 

públicas estaduais de São Luís, emergiram novas necessidades formativas 

aos professores dada a exigência, do programa, por práticas pedagógicas 

inovadoras. 

Para atender ao que se propõe esta pesquisa, definiu-se, abaixo, o 

problema de pesquisa; o objeto de estudo; objetivo geral e as questões de estudo 

que nortearam esta pesquisa: 

 

1.1 Problema de pesquisa 

 

O ProEMI em São Luís, desde sua implantação em 2009, tem se 

constituído em grandes desafios aos professores, pois traz como um dos 

pressupostos, a criação de “propostas inovadoras nas escolas”. Este fato tem 

possibilitado a emergência de novas necessidades formativas para o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras? 

 

1.3 Objeto de estudo 

 

Necessidades formativas de professores para desenvolver práticas 

pedagógicas inovadoras no ProEMI. 

 

1.4 Objetivo geral 

 

Analisar necessidades formativas de professores que emergiram no contexto 

de atuação do Programa Ensino Médio Inovador nas escolas públicas de São Luís/MA 
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com vistas à formação continuada para o desenvolvimento de práticas pedagógicas 

inovadoras.  

Com esse objetivo definido, tornou-se possível estabelecer as seguintes 

questões de estudo para se compreender ainda melhor o objeto de pesquisa. 

 

1.4.1 Questões de estudo 

 

a) Qual perfil sócio profissional e nível de conhecimento sobre o ProEMI é 

característico dos professores que atuam nesse programa? 

b) Quais as representações dos professores sobre prática pedagógica 

inovadora? 

c) Quais fatores, na visão dos professores, facilitam e quais dificultam 

práticas pedagógicas inovadoras? 

d) Qual avaliação os professores fazem do nível de desenvolvimento das 

habilidades para planejar e realizar atividades nos macrocampos? 

e) Em quais macrocampos os professores apresentam necessidades de 

formação? 

f) Quais necessidades formativas podem ser consideradas prioritárias, 

visando uma formação continuada aos professores que atuam no 

ProEMI?  

g) Quais atividades de formação continuada são de preferência dos 

professores? 

Para tanto, esta pesquisa tem como eixo norteador a formação 

continuada de professores e a prática pedagógica, objetivando a reflexão quanto às 

novas necessidades formativas que são desencadeadas na medida em que essa 

prática pedagógica que se materializa em sala de aula encontra-se alicerçada em 

uma visão de sociedade, de educação e de homem que se deseja formar. Tal fato 

se concretiza na atividade prática profissional docente no cotidiano da sala de aula, 

demandando, desta forma, novas necessidades formativas para a formação 

continuada de professores. 

Tanto as necessidades formativas, as práticas pedagógicas inovadoras, 

quanto o ensino médio inovador, neste estudo, são entendidas como uma unidade 

dialética, por serem integrantes de um todo estruturado como atividades humanas 

partícipes da totalidade de uma dada organização social. Ou seja, essas categorias 
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tomam forma e movimento na medida em que ocorre a ação humana, neste caso, a 

ação pedagógica do professor no seu ato de ensinar. 

As necessidades formativas são entendidas, como produto das relações 

sociais mediadas pelas atividades humanas que, ao longo da história sofreram 

significativas mudanças como reflexo das mudanças ocorridas no contexto em que 

está inserida. A partir desta perspectiva, entende-se que as necessidades formativas 

por si só não se explicam, compreendê-las significa, antes, porém, buscar suas 

explicações em outros fatos sociais. 

Não é possível trabalhar com a categoria necessidades formativas sem 

deixar claro o que se entende como tal. Para dar sustentação a este estudo, optou-

se, inicialmente, pelo conceito de necessidade, por se considerar esta uma palavra 

polissêmica, que se caracteriza de acordo com o contexto, espaço, tempo e estar 

ligada a valores, desejos, aspirações, carência, falta, ao que é imprescindível, útil, 

necessário tanto aos sujeitos quanto ao meio social o qual está inserido (LALANDE, 

1993; OUTHWAITE; BOTTOMORE, 1996; HOUAISS; VILLAR; FRANCO, 2009). 

A necessidade encontra-se intrinsicamente ligada à luta pela 

sobrevivência, pois a primeira necessidade básica do homem é alimentar-se, vestir-

se, agasalhar-se, ou seja, o que move o homem é a necessidade (MARX; ENGELS, 

1999).  

Na medida em que essas necessidades vão surgindo, como decorrência 

das ações dos homens sobre o mundo natural e social, necessidades de novos 

conhecimentos vão emergindo, criando as condições favoráveis, ao homem criar, 

recriar e inovar sua história, enquanto ser social dotado de necessidades materiais e 

espirituais e agindo sobre elas por meio da atividade que desenvolve como 

mecanismo de realização. 

A partir desse fundamento filosófico exposto, partilha-se dos pressupostos 

epistemológicos da Teoria da Atividade de Leontiev (1983) como um dos 

fundamentos para se investigar as necessidades formativas de professores.  

De acordo com os estudos do teórico em pauta, a atividade se materializa 

a partir de ações instigadas por necessidades e motivos. Desta forma Leontiev 

(1983, p. 147) denomina atividade como “Al proceso que se es estimulado y 

orientado por un motivo en el cual esta objetivada una u otra necesidad”. E de 

acordo com as contribuições de Ramalho e Núñez (2013), quanto às necessidades 

formativas de professores, estes autores afirmam que: 
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Na Teoria da Atividade de A. N. Leontiev a atividade humana é considerada 
o processo que media a relação entre o ser humano (sujeito da atividade) e 
a realidade a ser transformada por ele (objeto da atividade). Nela podem ser 
evidenciados dois objetos: o conteúdo da cultura profissional, como objeto 
do conhecimento, e o professor, como sujeito do seu desenvolvimento 
profissional. Nesse caso o objeto coincide com o sujeito. A formação como 
atividade relaciona o professor com o objeto da atividade profissional, como 
processo vital para a realidade profissional (RAMALHO; NÚNEZ, 2013, p. 
28). 

A partir dessas considerações, esta pesquisa teve como propósito básico 

detectar as necessidades formativas de professores que atuam no ProEMI, tendo 

como fundamento epistemológico a Teoria da Atividade, objetivando caracterizar e 

estabelecer as prioridades das necessidades formativas de professores que atuam 

nesse programa, na medida em que for se estabelecendo uma correlação entre 

necessidades, motivos e atividades (LEONTIEV, 1983), pois de acordo com esse 

teórico, a atividade precisa coincidir com um motivo ou motivos e necessidades, 

como bem destacam Ramalho e Núñez (2013, p. 29): 

Na atividade, o motivo é sua fonte de estímulo, e coincide com o objetivo. 
Na formação como atividade, consequentemente, o motivo (apropriar-se de 
novos conteúdos da cultura profissional para melhorar sua prática 
pedagógica docente) coincide com o objetivo. 

Ao se considerar que, a atividade do professor, é uma atividade tanto 

laboral quanto didática, a qual tem como meta central a aprendizagem de outros 

sujeitos, pode-se afirmar que as necessidades, neste caso, as formativas, emergem 

das relações sociais do sujeito em um dado contexto histórico, social, político e 

cultural que determina essas necessidades e as formas para superá-las.  

É preciso deixar claro que, as necessidades formativas fazem parte da 

realidade objetiva e subjetividade do professor, pois na formação como atividade 

para a satisfação de necessidades e motivos, é preciso que essa atividade coincida 

com os desejos da vida profissional, social quanto individual, para que tenha 

significado e sentido. Ou seja, é preciso que exista um equilíbrio entre a realidade 

objetiva vivida pelo professor e sua subjetividade, pois são as condições objetivas, 

condições de existência que produz o ser subjetivo (MARX; ENGELS, 1980). 

Desta forma, a formação continuada somente ganhará sentido para o 

professor se este perceber que esta trará benefícios tanto em sua vida profissional, 

em sua prática pedagógica quanto em sua vida pessoal. Assim, sua participação 

efetiva ocorrerá também de forma consciente e motivada, ou seja, “para o professor, 

a formação continuada passa a ser sua atividade principal quando ele assume sua 

formação de forma consciente, como projeto que corresponde a uma necessidade 
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particular, mas que é também social” (RAMALHO; NÚÑEZ, 2011a, p. 75). Estes 

autores acrescentam ainda que: 

A internalização ou tomada de consciência de uma necessidade precede a 
ação como elemento da atividade de formação. Esse processo se constitui 
num mecanismo psicológico de motivação, que resulta no motivo, na causa 
que impulsiona a ação do professor a satisfazer a necessidade de 
formação. Assim, uma condição interna para se ativar a atividade mental do 
professor é a existência de necessidades emotivas para a formação 
(RAMALHO; NÚÑEZ, 2011a, p. 75). 

É por razões desta natureza que qualquer programa de formação 

continuada de professores deve levar em consideração o que pensa e o que sente o 

coletivo de professores, tendo em vista, que toda e qualquer atividade que se deseja 

realizar encontra-se mediatizada pela relação estabelecida entre o homem e a 

realidade objetiva que o rodeia, sendo sujeito ativo da atividade a partir do 

desenvolvimento de seus processos superiores psicológicos os quais originam-se 

nas relações sociais estabelecidas pelo homem em seu contexto histórico social. 

A atividade prática profissional docente, nesse contexto, é entendida 

como uma atividade que possibilita a superação de necessidades a partir da 

apropriação dos conhecimentos necessários e adequados, visando o 

desenvolvimento profissional para a melhoria da prática pedagógica e, ao mesmo 

tempo, possibilita ainda a própria reconstrução da identidade docente, pois esta é 

construída e reconstruída no movimento das relações sociais que são determinadas 

no contexto histórico social que o sujeito, neste caso o professor encontra-se 

inserido. Desta forma, compartilha-se com as ideias de Ramalho e Núñez (2011a, p. 

74): 

A formação continuada é um processo orientado para o desenvolvimento 
profissional, estruturado com base nas necessidades formativas dos 
professores e da escola enquanto contexto do exercício e desenvolvimento 
profissional. Representa uma atividade norteada por objetivos e motivos, 
relacionados às novas exigências da atividade profissional. 

E por considerar que a prática profissional docente como atividade é 

“norteada por objetivos e motivos” os quais são demandados pelas exigências 

impostas pelo desenvolvimento da sociedade que, a detecção de novas 

necessidades formativas, demandadas pelo ProEMI, tornam-se importantes para 

nortear a formação continuada visando um contínuo desenvolvimento profissional.  

Compreende-se que a partir da implantação desse programa, novas 

necessidades formativas vieram à tona, assim como novos desafios à prática 

pedagógica dos professores.  
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A denominação ensino médio inovador por si só já indica que, a partir 

desse programa é preciso que se reflita sobre a prática pedagógica, com o intuito de 

responder aos novos desafios impostos pela sociedade do século XXI. 

 O ProEMI traz como proposta a possibilidade de uma reorganização 

curricular, tendo como base o denominado “projeto de redesenho curricular” que tem 

como perspectiva um processo de iniciação a novas práticas pedagógicas a partir da 

implementação de um currículo mais dinâmico, flexível que envolva os adolescentes 

e jovens do ensino médio.  

Nessa perspectiva, em se tratando de formação de professores, 

considera-se que “o processo de formação do profissional da educação é assumido 

como movimento contínuo em constante transformação” (BENETI, 2009, p. 10), 

principalmente na sociedade do século XXI que constantemente têm imposto 

inúmeros desafios aos professores da educação básica deste país. 

Diante do que foi exposto, justifica-se a escolha desse tema, por um lado, 

pela atualidade e complexidade que essa temática traz, no âmbito da formação 

docente, por outro, porque ainda são poucos os estudos sobre professores que 

integram o ProEMI, em especial, no Estado do Maranhão. 

A partir dessas considerações iniciais, este estudo encontra-se 

estruturado em seis capítulos que dialogam entre si. 

A introdução, que retrata uma visão geral da problemática estudada, 

explicitando o contexto da sociedade do século XXI e os desafios impostos por esta 

ao ensino médio e aos professores como problemática central que norteou todo o 

processo de pesquisa. Contém ainda o problema de pesquisa, tese proposta, objeto 

de estudo, objetivo geral e questões de estudo.  

O segundo capítulo denominou-se PROGRAMA ENSINO MÉDIO 

INOVADOR – ProEMI: alternativa para novos desafios educacionais na sociedade 

do século XXI. Neste, propôs-se uma discussão sobre os impactos e desafios desse 

programa na prática pedagógica dos professores que aderiram ao mesmo a partir 

das políticas educacionais voltadas para o ensino médio, implantadas a partir das 

últimas décadas do século XX.  

O terceiro capítulo intitulado: A INOVAÇÃO PEDAGÓGICA COMO 

MECANISMO DE MUDANÇAS NAS ESCOLAS DO ProEMI, teve como objetivo 

situar as discussões sobre inovação pedagógica e prática inovadora a partir de 

algumas perspectivas e conceitos de autores nacionais e internacionais e as 
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possiblidades de mudanças nas escolas a partir das práticas pedagógicas dos 

professores. 

O quarto capítulo, denominado, NECESSIDADES FORMATIVAS NO 

CONTEXTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO CONTINUADA, versou 

sobre os fundamentos teóricos sobre necessidades formativas e as diversas 

categorias que esta temática exigiu, no sentido de se compreender como a detecção 

e prioridades de necessidades formativas podem contribuir para a formação 

continuada de professores a partir de diversos autores que subsidiaram essa 

discussão.  

O quinto capítulo, PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA, 

apresenta como ocorreu esse processo de escolha do instrumento, coleta dos 

dados, interpretação e análise dos dados de forma explicativa e pormenorizada. 

 O sexto capítulo denominou-se, NECESSIDADES FORMATIVAS DE 

PROFESSORES QUE ATUAM NO PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR EM 

ESCOLAS PÚBLICAS DE SÃO LUÍS. Este apresenta as discussões e análise dos 

resultados alcançados na pesquisa de campo a partir dos subtemas que envolveram 

este estudo, os quais foram abordados levando-se em consideração cada questão 

de estudo proposta nesta pesquisa.  

Por último, faz-se algumas considerações finais, emitindo-se algumas 

reflexões que possam contribuir para as discussões no campo da formação 

continuada de professores, tendo como referência as análise sobre necessidades 

formativas de professores e práticas inovadoras no contexto da atividade profissional 

docente do grupo de professores integrantes deste estudo. 
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2  O PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR – ProEMI: novos desafios a escola 

da sociedade do século XXI 

 

Este capítulo tem como eixo de análise os impactos do ProEMI nas 

escolas e nos professores do ensino médio, no contexto da sociedade atual. 

 Tomou-se como ponto de partida, nesta análise, os múltiplos 

determinantes da realidade educacional brasileira a partir da década de 1990, por 

considerar que é a partir desse período que o ensino médio mundial e brasileiro, 

passou a ter mais expressividade e espaços tanto nos debates públicos quanto no 

ordenamento jurídico, dada a preocupação e algumas legislações criadas para esse 

nível de ensino como a criação de programas e projetos.  

Precisamente, a partir dos anos 2000, essa situação se intensificou, 

momento em que se observou que o ensino médio passou a ter centralidade no 

âmbito das políticas educacionais. Desta forma, busca-se caracterizar esse nível de 

escolaridade, assim como a criação do ProEMI, a implantação e os desafios 

decorridos desse programa no contexto da escola, brasileiro e sobretudo a 

maranhense. 

 

2.1  Ensino médio brasileiro: características, criação e implantação do Ensino 

Médio Inovador 

 

Desde a década de 1990 que o ensino médio tornou-se um dos focos dos 

organismos internacionais como a UNESCO, Fundo Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e Banco 

Mundial que, após algumas conferências mundiais3, estabeleceram metas para o 

                                                           
3
  Declaração de Jontiem em 1990; Declaração de Nova Delhi em 1993 e o Marco de Ação de Dakar 

em 2000. Atualmente tem-se o monitoramento global de acompanhamento das metas 
estabelecidas na Educação para Todos (EPT) através da UNESCO, como aponta o Relatório 
UNESCO. Por outro lado o Fórum Mundial de Educação realizado em 2015 na cidade de Incheon – 
Coreia do Sul aprovou a Declaração de Incheon, denominada “Educação 2030: rumo a uma 
educação de qualidade inclusiva e equitativa e à educação ao longo da vida para todos”, 
destacando mais uma vez a importância do desenvolvimento sustentável, como uma das principais 
metas a ser alcançada, expressando uma visão de educação como um bem público, direito 
fundamental e essencial para “paz, a tolerância, a realização humana e o desenvolvimento 
sustentável para o mundo. [...], alcance do pleno emprego e erradicação da pobreza a partir de 
uma abordagem de educação ao longo da vida” (BRASIL, 2015b, p. 8). 
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que denominaram “Educação para Todos” a serem alcançadas pelos países mais 

pobres e populosos do globo4.  

De acordo com a Declaração de Dakar, “nenhum país pode aspirar 

desenvolver-se em uma economia globalizada sem que certa proporção sua força 

de trabalho tenha completado o ensino médio” (DECLARAÇÃO..., 2000, não 

paginado). 

A Declaração Mundial de Educação de Incheon, em 2015 registrou que as 

metas estão sendo alcançadas lentamente, porém é importante que se promova 

“oportunidades de aprendizagem para todos ao longo da vida” (ORGANIZAÇÃO 

DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA, 2015, p. 1). 

No Brasil, o ensino médio passa a ter centralidade devido o baixo 

desempenho que esse nível de educação acumulou historicamente, colocando em 

xeque a função social da escola e se aprofundou ao final do século XX. 

Essa situação torna-se ainda mais complexa porque o ensino médio 

brasileiro desde sua gênese social, sua identidade foi marcada por indefinições e 

contradições. Ao ser criado, teve como propósito a preparação de uma elite local, ou 

seja, um nível de escolaridade seletivo e para poucos, cuja finalidade era um ensino 

de cunho propedêutico que preparava os alunos para exames admissionais para a 

entrada nos cursos superiores, tendo como base “o modelo de seminário-escola dos 

jesuítas, [...], com um currículo centrado nas humanidades, pouco relacionado às 

ciências experimentais” (MOEHLECKE, 2012, p. 40).  

Na década de 1930, com as reformas de Francisco Campos, inicia-se o 

processo de criação dos cursos profissionalizantes, a qual teve como destinatários 

os menos favorecidos cujo objetivo era a preparação de mão de obra para a 

indústria que se iniciava no país, por outro lado, tinha-se a continuidade do ensino 

propedêutico.  

De acordo com Kuenzer (1998), dado esse caráter classista e excludente, 

cria-se uma dualidade estrutural no próprio sistema de ensino, posto que, enquanto 

o ensino profissionalizante tem caráter de terminalidade e entrada para o mercado 

de trabalho, o ensino propedêutico volta-se para a continuidade dos estudos em 

nível superior. Moehlecke (2012, p. 41), acrescenta: 

A equivalência entre os dois modelos, permitindo o ingresso ao ensino 
superior também aos que realizassem o ensino secundário 

                                                           
4
 Países como Brasil, Equador, Butão, África Subsaariana, entre outros.  
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profissionalizante foi sendo gradualmente construída (leis n. 1.076/50 e n. 
1.821/53), mas só foi estabelecida integralmente com a primeira LDB, em 
1961 (lei n. 4.024/61). 

No entanto, com a reforma da primeira Lei de Diretrizes e Bases (LDB), a 

Lei 4024/61, já no regime militar, o ensino profissionalizante torna-se obrigatório com 

a promulgação da Lei nº 5.692/1971 que estabelece novas diretrizes para o ensino 

que passou a ser denominado de 1º e 2º graus (BRASIL, 1971). Desta forma, os 

estabelecimentos públicos de ensino foram obrigados a criarem diversos cursos 

profissionalizantes como um dos mecanismos de controle para diminuir a entrada no 

ensino superior durante o período militar e, essa estrutura permanece no país até 

1982 quando é extinto a obrigatoriedade. 

Com a Constituição Federal de 1988, o ensino médio tem alguns 

avanços, pois passa a ser dever do Estado, porém esse dever ocorrerá em 

“progressiva extensão de obrigatoriedade e gratuidade” conforme (Art. 208, inciso II) 

(BRSIL, 1988, não paginado). Mas, com a aprovação da Emenda Constitucional n. 

59/2009, garante-se o direito a educação das crianças e adolescentes de 04 aos 17 

anos (BRASIL, 2009a).  

Assegurar o direito à educação não é o suficiente, pois a identidade do 

ensino médio continua ainda em crise. Enquanto o ensino fundamental e o ensino 

superior são melhores definidos em suas bases, diretrizes, objetivos e finalidades, 

somente a partir da atual LDB 9394/96 que o nível médio constituiu-se como etapa 

da educação básica, escolaridade intermediária entre o Ensino Fundamental e o 

Ensino Superior, tendo por finalidade preparar tanto para o mundo do trabalho, para 

a vida, quanto para a continuidade dos estudos, apresentando assim um certo 

caráter identitário e certa coesão de forma que possibilite, pelo menos em tese, 

atender a realidade atual, como bem destacam Puentes, Faleiro e Leonanrdi (2012, 

p. 100):  

A fim de cumprir adequadamente com a sua missão, a identidade do Ensino 
Médio passou a estar constituída pedagogicamente a partir de um currículo 
que privilegia a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos 
direitos e deveres dos cidadãos; a consideração das condições de 
escolaridade dos alunos em cada escola ou estabelecimento, a orientação 
para o trabalho, a diversificação, flexibilidade, contextualização e 
interdisciplinaridade; a formação de competências, conhecimentos e 
habilidades e a preparação científica. 

Este fato fica caracterizado na LDB 9394/96 em seus Artigos 35 e 36, ao 

estabelecer as diretrizes e finalidades desse nível de escolarização, tendo em vista 

que busca-se superar o dualismo entre o ensino profissionalizante e propedêutico, 
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por meio de um modelo mais unitário, assumindo formas diversas e contextualizadas 

de acordo com a realidade brasileira (BRASIL, 1996).  

Com todas essas garantias legais e, o reconhecimento com vistas a 

superar o dualismo estrutural que marca historicamente a identidade desse nível de 

ensino, ainda esta longe sua consolidação, pois o mesmo Estado que afirma é o que 

nega.  

O Estado afirma, quando garante constitucionalmente esse direito no 

ordenamento jurídico, estabelecendo suas finalidades, objetivos e diretrizes, bem 

como o reconhecimento de suas fragilidades acumuladas. No entanto, esse mesmo 

Estado nega sua consolidação quando não oferece as condições de acesso e 

permanência a todos os jovens de 15 a 17 anos em escolas dignas e de qualidade. 

Ou seja, existe uma grande diferença entre o ideal e o real, quanto a materialização 

desse nível de escolarização no contexto da realidade social brasileira, mesmo 

estando explicitado nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para o ensino 

médio (BRASIL, 2013d, p. 62) que: 

É necessário que a identidade do ensino médio se fortaleça como última 
etapa da Educação Básica, como um projeto unitário, garantindo o direito ao 
acesso aos conhecimentos social e historicamente construídos, no qual o 
humanismo e a tecnologia unifiquem a formação de todos como sujeitos de 
direito no momento em que cursar o ensino médio. 

Com a garantia e consequentemente o aumento da demanda do Ensino 

Fundamental, a demanda pelo Ensino Médio tem um aumento desproporcional de 

sua oferta, acarretando inúmeros problemas e desafios a sociedade. Essa situação 

provoca em poucos anos uma problemática para esse nível de ensino. 

De acordo com os dados do Anuário Brasileiro de Educação Básica, em 

uma população de 10.644.789 adolescentes e jovens de 15 a 17 anos em 2013, 

(1.523.220, ou 14,3%) desses jovens não estudavam e não concluíram o ensino 

médio e, (420.453 ou 3,9%), concluíram, mas não continuaram os estudos (CURS; 

MONTEIRO, 2015). Os dados revelam ainda que: 

Embora cerca de 81,5% dos jovens de 15 a 17 anos estejam na escola, 
apenas 53,3% estão no Ensino Médio, etapa apropriada da trajetória 
escolar para a faixa etária. Segundo dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad, 2011), do IBGE, muitos abandonaram a 
escola, 14,3% não estudam e 22,5% ainda permanecem no Ensino 
Fundamental (CURS; MONTEIRO, 2015, p. 30). 

Os conhecimentos adquiridos em Língua Portuguesa, Matemática e 

Ciências no Ensino Médio, no Brasil, também não são muito animadores, conforme 

os resultados do Relatório Nacional do Programme for International Student 
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Assessment (PISA) (2009c, 2013a), o qual detectou um baixo índice de 

conhecimentos que os estudantes brasileiros têm alcançado em áreas de 

conhecimentos básicos, conforme tabela 1:  

 

Tabela 1 - Dados PISA 2009/2012 

 

Áreas de Conhec. Anos Pontos 

Leitura 
2012 410 

2009 412 

Matemática 
2012 391 

2009 386 

Ciências 
2012 405 

2009 405 

 Fonte: Brasil (2009c, 2012a) 
 

 A tabela em tela, mostra que houve uma pequena evolução dos 

resultados entre os anos de 2009 e 2012. O Relatório destaca ainda que, em 

Matemática, por exemplo, se comparado com os resultados desde 2000 (334); 2003 

(356); 2006 (370) e 2009 (386), o Brasil vem crescendo cada vez mais, porém ainda 

falta muito para atingir a média estabelecida pelos países da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) que é de no mínimo 600 pontos 

(BRASIL, 2012a). 

Outro dado relevante é o Índice da Educação Básica (IDEB) de 2013, que 

obteve a nota de (3.7), ficando abaixo da meta fixada que era de (3.9). Este também 

detectou uma alta taxa de distorção idade/série que se encontra em (31,11%), assim 

como de reprovação de (12,2%) para uma população de 8.312.815 de jovens 

matriculados no Ensino Médio brasileiro, desse total, obteve-se (53,3%) de 

conclusão nessa etapa de educação (CURS; MONTEIRO, 2015). 

Os dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) também 

revelaram que os alunos do terceiro ano do ensino médio não atingiram a meta de 

(300 e 350) em Língua Portuguesa e Matemática respectivamente, ficando abaixo 

do esperado em todas as regiões do país (CURS; MONTEIRO, 2015). 

Buscando reverter essa situação, no âmbito da educação brasileira, e 

especificamente no ensino médio, o governo brasileiro criou algumas alternativas 

visando à melhoria dessa realidade já demonstrada para essa etapa de educação, 
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tais como: Instituiu em 2009 o ProEMI por meio da Portaria nº 971/2009; no Plano 

Nacional de Educação (PNE), Lei 13.005/2014, a terceira meta corresponde a 

“Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 

anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de 

matrículas do Ensino Médio para 85%” (BRASIL, 2014b, p. 10). 

Por isso, enfatiza-se que essa realidade explicitada gerou um problema 

quase incomensurável para nosso país e, alguns documentos oficiais que tratam do 

Ensino Médio, como o Documento Orientador do Programa Ensino Médio Inovador 

(BRASIL, 2009b, 2011, 2013c, 2014a); Cadernos de Formação de Professores do 

Ensino Médio (MORAES et al., 2013; DAYRELL et al., 2013; SIMÕES; SILVA, 

2013), DCNs para o Ensino Médio reconhecem e reafirmam essa situação (BRASIL, 

2013d).  

A exemplo, cita-se o seguinte destaque nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio de 2013: 

Para alcançar o pleno desenvolvimento, o Brasil precisa investir fortemente 
na ampliação de sua capacidade tecnológica e na formação de profissionais 
de nível médio e superior. Hoje, vários setores industriais e de serviços não 
se expandem na intensidade e ritmos adequados ao novo papel que o Brasil 
desempenha no cenário mundial, por se ressentirem da falta desses 
profissionais. Sem uma sólida expansão do Ensino Médio com qualidade, 
por outro lado, não se conseguirá que nossas universidades e centros 
tecnológicos atinjam o grau de excelência necessário para que o País dê o 
grande salto para o futuro (BRASIL, 2013d, p. 145). 

Destaca-se a criação e implantação do Pacto Nacional pelo 

Fortalecimento do Ensino Médio, através da Portaria nº 1.140/2013, expressando no 

Artigo 1º: 

Fica instituído o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio – 
Pacto pelo qual o Ministério da Educação – MEC e as Secretarias estaduais 
e distrital de Educação assumem o compromisso com a valorização da 
formação continuada dos professores e coordenadores pedagógicos que 
atuam no ensino médio público, nas áreas rurais e urbanas, em 
consonância com a Lei 9394, de 1996, e com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Ensino Médio, instituídas na Resolução CNE-CEB nº2, de 30 
de janeiro de 2012 (BRASIL, 2013b, não paginado). 

Essas estratégias do Ministério da Educação (MEC) em parceria com as 

secretarias e as instituições de educação superior (IES) são mais um mecanismo 

para fomentar e fortalecer as políticas educacionais desse nível de ensino. Por outro 

lado, o pacto de fortalecimento do ensino médio, enquanto fomentador da formação 

continuada dos professores somente terá sentido se estiver também articulado aos 

programas que já existem nas escolas, como o ProEMI. Caso contrário, haverá uma 
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descontinuidade ou fragmentação de ações do trabalho pedagógico no contexto 

escolar.  

Nesse momento, “é para o ensino médio que se volta a política 

educacional no país, comprometida, à semelhança dos países mais desenvolvidos, 

com projetos direcionados à modernização e à democratização social” (MILITRUS, 

2002, p. 219). 

Diante de tantos desafios a serem enfrentados, o ensino médio passa a 

ter centralidade na implantação de políticas e programas, pois este nível de 

escolaridade já se constitui, desde meados do século passado, exigência mínima 

para realização de atividades laborais, em muitos setores do mundo do trabalho. 

Como bem expressam as ideias de Militrus (2002, p. 219), 

Busca-se oferecer um tipo de formação no nível médio, diante das 
transformações nos modos de produção e de gestão do trabalho, 
decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico, com efetiva 
repercussão nas relações sociais e na esfera política e cultural da 
sociedade. 

Nesse contexto, a participação efetiva dos professores é fundamental 

nesse processo, pois são estes que estão diretamente com os estudantes, como já 

destacava Delors (2003) deste a década de 1990. 

A contribuição dos professores é crucial para preparar os jovens, não só 
para encarar o futuro com confiança, mas para construí-lo eles mesmos de 
maneira determinada e responsável. É desde o ensino primário e 
secundário que a educação deve tentar vencer novos desafios: contribuir 
para o desenvolvimento, ajudar a compreender e, de algum modo, a de 
dominar o fenômeno da globalização, favorecendo a coesão social. Os 
professores têm um papel determinante na formação de atitudes – positivas 
ou negativas – perante o estudo (DELORS, 2003, p. 152). 

Para atender tal propósito e melhorar a qualidade do ensino médio 

brasileiro, o MEC propôs o “ProEMI” para apoiar os Estados, Municípios, Distrito 

Federal em parceira com os Colégios de Aplicação, Colégio D. Pedro II/RJ, os 

Institutos Federais e o Sistema S, como uma das principais estratégias para 

fomentar mudanças significativas nesse nível de escolaridade a partir da indução de 

inovações pedagógicas nas escolas. De acordo com o manual de orientações 

(BRASIL, 2009b, p. 5), esse Programa almeja as seguintes mudanças: 

-  Superação das desigualdades de oportunidades educacionais; 
- Universalização do acesso e permanência dos adolescentes de 15 a 17 

anos - no ensino; 
- Consolidação da identidade desta etapa educacional, considerando as 

especificidades desta etapa da educação e a diversidade de interesse dos 
sujeitos; 

- Oferta de aprendizagem significativa para adolescentes e jovens, 
priorizando a interlocução com as culturas juvenis. 
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É um programa que traz em seu bojo proposições inovadoras que ao ser 

implementado permeia toda a prática pedagógica dos professores, colocando-os 

como os sujeitos centrais em processos que requer inovações pedagógicas, 

possibilitando assim, um redirecionamento do ensino médio a partir do contexto 

escolar, pois os objetivos centrais desse Programa são: 

-  Provocar o debate sobre o Ensino Médio junto aos Sistemas de Ensino 
Estaduais e Distrital fomentando propostas inovadoras nas escolas do 
ensino médio, disponibilizando apoio técnico e financeiro, consoante à 
disseminação da cultura de um currículo dinâmico, flexível e que atenda 
às demandas da sociedade contemporânea; 

- Induzir o redesenho curricular dos currículos do Ensino Médio, 
compreendendo que as ações propostas inicialmente vão sendo 
incorporadas ao currículo, ampliando o tempo na escola e a diversidade 
de práticas pedagógicas, atendendo as necessidades e expectativas dos 
estudantes do ensino médio (BRASIL, 2013C, p. 9-10, grifo nosso). 

O ProEMI visa ainda colaborar com apoio técnico e financeiro para a 

disseminação de uma cultura escolar com vistas a um currículo dinâmico e flexível 

com o intuito de atender as demandas dos adolescentes e jovens da sociedade 

contemporânea. Para tanto, esse programa desde sua criação traz a função 

estratégica do ensino médio como possibilidade de construção da identidade. 

O ensino médio tem a função estratégica para a construção de uma nação, 
de modo a envolver os aspectos culturais, sociais, políticos e econômicos 
como condição para uma relação soberana e não subalterna às demais 
nações. Antes disso, porem, trata-se de concebê-lo como direito subjetivo 
de todos e espaço social de organização, produção e apropriação dos 
conhecimentos produzidos pela humanidade (BRASIL, 2009b, p. 6). 

Desde sua criação, já foi disponibilizado pelo MEC quatro manuais de 

orientações (BRASIL, 2009b, 2011, 2013c e 2014a) para melhor implementação, 

acompanhamento e avaliação do referido programa no âmbito das unidades 

escolares. Também a cada ano, vem crescendo o número de adesões ao programa, 

sendo que a meta do governo federal para 2014 era que se chegasse ao patamar de 

dez mil escolas em todo o país. No entanto, ainda são restritos os estudos 

aprofundados sobre os impactos desse programa nos Estados brasileiros que 

aderiram desde 2009. 

O Ensino Médio Inovador tem impulsionado a busca por um novo ensino 

médio voltado para atender as necessidades dos estudantes do século XXI, a partir 

de uma inovação pedagógica que ocorra na escola, no conjunto de professores e de 

toda a comunidade escolar. 
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2.2 Programa Ensino Médio Inovador: alternativa de mudança das práticas 

pedagógicas dos professores no contexto das escolas públicas 

 

Ao se considerar as eminentes transformações da denominada sociedade 

do conhecimento do século XXI, intensifica-se as buscas por alternativas nos mais 

diversos campos do saber e suas profissões, objetivando atender as reais 

necessidades da sociedade global. Sob esse prisma, a formação de professores da 

educação básica ganha espaço privilegiado nas políticas educacionais, como um 

dos mecanismos para as mudanças que se deseja alcançar nas escolas.  

No atual modelo de sociedade, exige-se mais dos professores para que 

novas perspectivas de vida alcancem os estudantes, portanto, ao corpo docente 

exige novas práticas, autonomia, competência técnica e habilidades para criação de 

novas propostas didático-pedagógicas, visando uma aprendizagem contínua, 

sistemática e significativa para os estudantes. Tais fatores pretendem no mínimo, 

repensar a atuação dos professores com vistas a incorporação de uma formação 

centrada em novos saberes profissionais, como a ampliação e aprofundamento dos 

conhecimentos específicos e didático-pedagógicos, novas formas de organização e 

planejamento dos espaços e tempos escolares, essenciais ao desenvolvimento da 

atividade prática docente (PUENTES; LONGAREZI; AQUINO, 2011).  

Essas exigências ao trabalho docente coadunam com as novas diretrizes 

curriculares para a formação inicial e continuada de professores, que traz o seguinte 

destaque: 

Art. 16. A formação continuada compreende dimensões coletivas, 
organizacionais e profissionais, como o repensar do processo pedagógico, 
dos saberes e valores, envolve atividades de extensão, grupos de estudos, 
reuniões pedagógicas, cursos, programas e ações para além da formação 
mínima exigida ao exercício do magistério na educação básica, tendo como 
principal finalidade a reflexão sobre a prática educacional e a busca de 
aperfeiçoamento técnico, pedagógico, ético e político do profissional 
docente (BRASIL, 2015a, p. 13).  

De acordo com o exposto na nova resolução, a formação continuada 

torna-se imprescindível para que se tenha uma atividade prática docente cada vez 

mais competente e autônoma frente aos novos desafios impostos pelo contexto 

atual. Desta forma, busca-se compreender as novas necessidades formativas dos 

professores do ensino médio, assim como as possibilidades de práticas pedagógicas 

inovadoras demandas por esse novo contexto de incertezas, mas também traz 
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consigo inúmeras possibilidades de desenvolvimento da criatividade para quem não 

tem medo das mudanças.  

As práticas pedagógicas por serem as grandes reveladoras das 

necessidades formativas, precisam tornar-se o ponto de partida e de chegada para 

se pensar uma formação continuada para possíveis transformações nos espaços 

escolares, como bem destaca Núñez e Ramalho (2002, p. 1), 

É portanto desta prática, que são reveladas as necessidades formativas 
como necessidade sócio-historicamente determinadas, contextualizadas, 
que se dão numa dinâmica dialética. Assim que são os problemas 
diagnosticados pelos(as) professores(as) em serviço ou em processo de 
formação, a respeito de sua prática profissional ou pré-profissional, que 
permite que sejam diagnosticadas as necessidades que devem ser objeto 
integrador da formação. 

Segundo Núñez e Ramalho (2002), o ponto chave a ser considerado em 

um primeiro momento da formação dos professores, são suas necessidades que 

emergem das suas práticas pedagógicas materializadas no contexto principalmente 

da sala de aula, ou seja, 

As necessidade formativas estão associadas a insatisfação dos professores 
em relação a sua atividade profissional. As novas exigências para a 
educação científica dos estudantes do ensino médio podem gerar 
contradições relativas ao saber fazer, com segurança. Essas contradições 
podem ser um forte estímulo às mudanças e à busca de novos estágios do 
desenvolvimento profissional. Mas essas insatisfações, por vezes, mais que 
estimular mudanças, provocam frustações nos professores. Dessa forma, a 
escola deve gerenciar as contradições de forma a transforma-las em 
motivos para formação docente (NÚÑEZ; RAMALHO, 2009, p. 174).  

Necessidades surgem o tempo todo na vida de cada ser humano, o que 

as diferencia são os contextos sócio históricos vivenciados e determinados 

historicamente em cada sociedade. No caso das necessidades formativas de 

professores, é importante a determinação das prioridades dessas necessidades para 

propor planos estratégicos de formação, considerando tanto as insatisfações dos 

professores, quanto as exigências impostas pelo contexto social vividos pelos 

estudantes e tão necessários ao exercício da cidadania na sociedade globalizada. 

É papel primordial da escola, desenvolver um pensamento científico, 

flexível, diverso, crítico e criativo, visando o desenvolvimento integral do estudante 

com vistas a integrar-se e interagir constantemente com a sociedade, como bem 

destaca Núñez (2009, p. 134): 

A tarefa social da escola, na atualidade, exige a seleção de conhecimentos, 
habilidades, competências, valores, ética, etc., que não satisfaçam somente 
sua condição empírico-utilitária (do conhecimento pelo conhecimento, ou o 
conhecimento vinculado a empiria), mas que também projetem um tipo de 
pensamento que permita ao aluno desenvolver uma atitude criadora diante 
da realidade. Isso implica a compreensão do caráter contraditório do 
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conhecimento e sua orientação em direção à essência, explicitando a 
multiplicidade dos fenômenos, o que o qualifica como pensamento do tipo 
teórico. 

Núñez (2009), nos seus estudos e pesquisas mostra a importância da 

função social da escola em contribuir primordialmente para suprir as necessidades 

dos estudantes quanto ao conhecimento científico tão exigido pela sociedade do 

século XXI, mas também considera as necessidades subjetivas para que tenham um 

desenvolvimento pleno e integral de suas potencialidades, pois, 

O processo educativo, que entre suas metas tem a preocupação com o 
desenvolvimento do aluno, deve orientar-se, entre outras coisas, para a 
educação científica, em correspondência com o desenvolvimento científico 
e tecnológico da atualidade (NÚÑEZ, 2009, p. 133). 

As ideias de Núñez (2009), coadunam com as orientações expressas no 

Pisa de 2015, que estabelece um letramento científico a partir da definição de três 

competências básicas que precisam ser desenvolvidas nos estudantes como 

exigências para o exercício da cidadania na sociedade do conhecimento a qual se 

encontram inseridos (BRASIL, 2015b). Essas competências envolvem de forma mais 

abrangente a ciência e tecnologia como um dos principais focos para ter-se o 

domínio desse para o desenvolvimento de um pensamento científico, crítico, criativo 

e inovador. Para tanto, o Pisa de 2015 elaborou os seguintes conceitos para essas 

competências: 

A primeira competência, explicar fenômenos cientificamente, é a 
capacidade de fornecer explicações para fenômenos naturais, artefatos 
técnicos e tecnologias e suas implicações para a sociedade. Tal capacidade 
requer um conhecimento das principais ideias explicativas da ciência e 
questões que emolduram a prática e os objetivos da ciência. A segunda, 
avaliar e planejar experimentos científicos, é a competência para usar 
um conhecimento e compreender a investigação científica para: identificar 
questões que podem ser respondidas por investigação científica; identificar 
se os procedimentos adequados foram utilizados e propor maneiras de 
eventualmente, abordar tais questões. A terceira, é a competência para 
interpretar dados e evidências cientificamente e avaliar se as conclusões 
são justificadas (BRASIL, 2015b, p. 5, grifo nosso). 

Para Aguerrondo (2009, p. 34-36), um dos problemas da escola, do 

sistema educativo está relacionado com as “crises que padecem os modelos 

hegemônicos de como ensinar e a definição do que ensinar”. Desta forma, a autora 

coloca a necessidade urgente de se redefinir a aprendizagem, pois uma “escola 

inteligente”, “debe ser capaz de apoyar su propuesta de enseñanza en las nuevas 

conceptualizaciones de como se aprende, pasando de un aprendizaje pasivo a outro 

constructivo.” Para Pardal (2001, p. 83, grifo do autor), 

Vive-se, um pouco por toda a parte, um tempo de mudança na educação 
secundária. Altera-se a organização da escola, redefinem-se as vias de 
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formação, reestruturam-se os curricula, mudam-se os modelos de gestão; 
enfim, aprofunda-se a discussão em torno do papel da educação secundária 
no conjunto do sistema educativo. 

A escola deve pautar-se em conhecimentos que elevem cada vez mais a 

capacidade de criar e inovar do cidadão para que este tenha condições de criar 

novos conhecimentos e aplicá-los rapidamente nas suas atividades práticas 

mediante o processamento da informação com a disponibilidade das 

telecomunicações que ampliam um universo de atividades humanas, onde espaço e 

tempo encontram-se em constante expansão (CARNOY, 2004). 

Para isso, a escola precisa revolucionar, redirecionar suas formas de agir, 

de gerir suas práticas, posto que algumas dessas práticas ainda assentam-se no 

século XIX, em que muitos professores têm práticas pedagógicas que foram úteis no 

século XX, mas que, infelizmente, não atendem mais ao aluno que faz parte e 

integra o século XXI, a era digital, os denominados “nativos digitais” (MARCELO, 

2013). Assim para Bolívar Botia e Bolívar-Ruano (2012), faz-se necessário repensar 

e transformar o currículo do ensino médio como um dos meios para democratizar um 

conhecimento para todos. 

Rediseñar, pues el currículum supone definir la cultura básica común 
(competencias fundamentales) que todos los ciudadanos deben dominar al 
término de la escolaridade obligatoria. [...], se trata, es de dar una dirección 
horizontal de los contenidos para, de modo conjunto, potenciar lo que se 
considera indispensable para el ciudadano del siglo XXI (BOTÍA; BOLÍVAR-
RUANO, 2012, p. 25). 

O Documento Orientador, do programa em pauta, visa “Orientar os 

sistemas de ensino e as escolas para formular o Projeto de Redesenho Curricular 

(PRC) em consonância com as Diretrizes Gerais para a Educação Básica e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio” (BRASIL, 2013d, p. 10). 

Essas orientações encontram-se ainda de acordo com o que já foi sugerido nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) do ensino médio ao indicar que a 

estrutura curricular deveria ser organizada e planejada, considerando as áreas de 

conhecimentos, conforme a seguir: 

A estruturação por área de conhecimento justifica-se por assegurar uma 
educação de base científica e tecnológica, na qual conceito, aplicação e 
solução de problemas concretos são combinados com uma revisão dos 
componentes socioculturais orientados por uma visão epistemológica que 
concilie humanismo e tecnologia ou humanismo numa sociedade 
tecnológica (BRASIL, 1999, p. 26). 

Para que essa estrutura curricular seja incorporada ao próprio Projeto 

Político Pedagógico da escola, uma das exigências é a ampliação da carga horária, 
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do tempo na escola e dos espaços educativos para que aos poucos se alcance uma 

educação de tempo integral. Para tanto, o Programa em tela coloca como proposta a 

organização dessas ações a partir do que denominou macrocampos e áreas de 

conhecimento, de maneira a considerar as necessidades e interesses de todos que 

fazem a escola, mas principalmente, dos alunos (BRASIL, 2013c). Nesse contexto, o 

estudante torna-se o foco central desse processo de reestruturação curricular, pois é 

em função de suas necessidades de aprendizagens que devem ocorrer as 

mudanças. Para Miranda (2012, p. 106): 

A validade do aluno, o mundo em que ele vive, não é assim fragmentado. 
Torna-se difícil para ele compreender a complexidade da elaboração desta 
constituição do saber compartimentado. Por si, o aluno não consegue 
desenvolver relações entre as disciplinas que possam proporcionar o 
entendimento da totalidade da qual cada uma das disciplinas faz parte. 

Por isso a necessidade de se trabalhar pedagogicamente de forma 

interdisciplinar os saberes, tendo em vista que a realidade é dinâmica e encontra-se 

dialeticamente una e diversa ao mesmo tempo e não compartimentada, 

fragmentada. O ProEMI propõe ainda a interdisciplinaridade e a contextualização 

entre as áreas disciplinares para que o estudante se aproprie dos conhecimentos e 

venha a utilizá-los em sua vida cotidiana de forma prática e significativa.  

A interdisciplinaridade e a contextualização permitem a ressignificação das 
práticas docentes, que deixam de focar em conteúdos disciplinares 
apresentados de forma fragmentada para buscar a integração dos diversos 
conhecimentos. Esta necessidade surgiu das mudanças do objetivo da 
escola, que vislumbra a formação integral do aluno de forma a desenvolver 
habilidades e competências que contribuam para sua vida prática e para 
sua constituição como indivíduo crítico e autônomo (MIRANDA, 2012, p. 
123).  

Essa proposta de criação/implementação objetivando inovações 

pedagógicas nas escolas, pode ser inserida no currículo da escola de forma gradual, 

considerando as necessidades da realidade específica de cada escola de forma a 

possibilitar ações educativas que reconheça e amplie os desejos das diversas 

juventudes. Segundo Saviani (2003, p. 57), a ação educativa é aquela que, 

Possibilita a relação do aluno com o objeto do conhecimento. Pressupondo 
que qualquer fato/fenômeno, conceito, princípio, lei, ideia, etc., só se torna 
objeto do conhecimento na relação que o sujeito trava com ele na atividade 
prática, considera que a socialização do saber elaborado não se faz a não 
ser com base nas condições de aprendizagens dos alunos.  

Destarte, o ProEMI, propõe “estimular novas formas de organização das 

disciplinas articuladas com atividades integradoras, a partir das inter-relações 

existentes entre os eixos constituintes do ensino médio, ou seja, o trabalho, a 

ciência, a tecnologia e a cultura” (BRASIL, 2009b, p. 14).  
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Para a integração desses eixos, esse programa propõe como uma das 

formas de reorganização curricular os denominados “macrocampos e áreas de 

conhecimentos” a partir de ações planejadas em cada macrocampo integrados as 

aéreas de conhecimentos e suas especificidades. 

Esse Programa traz como pressuposto básico a recriação dos currículos 

escolares no ensino médio de forma que estes superem a dicotomia dos chamados 

“troncos duros” das disciplinas e ao mesmo tempo dinamize os tempos e espaços 

educativos dedicados às aprendizagens dos estudantes com vista a uma escola 

ativa, motivadora, criadora e criativa de novas aprendizagens. De acordo com Núñez 

(2009, p. 148), a aprendizagem criativa requer novas experiências e investigações 

pedagógicas por parte dos professores para que seja possíveis modificações na 

prática pedagógica por meio de um “alto grau de reflexão crítica e de criatividade em 

seu trabalho profissional.”  

Nesse contexto, o ProEMI, vem se constituindo em grandes desafios para 

todos que atuam no Ensino Médio, principalmente aos professores. Novas 

exigências são postas para o exercício da profissão docente no cotidiano das salas 

de aula, exigindo destes profissionais, práticas pedagógicas inovadoras, o que 

inevitavelmente exige uma formação continuada que supra as necessidades 

formativas que emergem desse contexto, tendo em vista que a proposta do 

Programa expressa que: 

Essa nova organização curricular pressupõe uma perspectiva de articulação 
interdisciplinar para o desenvolvimento de conhecimentos – saberes, 
competências, valores e prática. Considera ainda que o avanço da 
qualidade da educação brasileira depende fundamentalmente do 
compromisso político e da competência técnica dos professores, do respeito 
às diversidades dos estudantes jovens e da garantia da autonomia 
responsável das instituições escolares na formulação de seu projeto político 
pedagógico, e de uma proposta consistente de organização curricular 
(BRASIL, 2013c, p. 13). 

Não se trata de elaborar e executar outro currículo na escola, mas sim de 

inserir ações, atividades didático-pedagógicas de forma integrada e interdisciplinar, 

visando a ampliação dos conhecimentos, saberes, valores sociais e éticos aos 

estudantes, para que possam exercer sua cidadania enquanto sujeitos sociais 

imbuídos de direitos e deveres perante a sociedade.   A partir dessas considerações 

pode-se afirmar que tanto a contextualização quanto a interdisciplinaridade 

possibilitam práticas pedagógicas baseadas em fundamentos teóricos e práticos, 
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desenvolvendo as relações entre o objeto de aprendizado e as realidades sociais 

vivenciadas pelos estudantes. 

A proposta de implementação do Ensino Médio Inovador, pressupõe uma 

mudança de postura, de atitude de todos que fazem a escola, em especial dos 

professores, do saber fazer, de sua atividade prática profissional a partir da proposta 

que é colocada por esse Programa, significando que a forma, o jeito que se ministra 

as aulas aos estudantes não correspondem mais as exigências da sociedade atual 

e, isso faz com que surjam novas necessidades formativas aos professores do 

ensino médio com o desafio de inovar, renovar, criar, recriar, reavaliar suas práticas 

pedagógicas, para tornarem-se protagonistas junto com os estudantes nesse 

processo de ensino aprendizagem.  

As necessidades de formação continuada coadunam ainda com as 

exigências feitas pela Comissão da UNESCO desde o início da década de 1990, 

como bem é registrado no Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional 

sobre Educação para o século XXI, denominado “Educação: um tesouro a 

descobrir”, organizado por Jacques Delors.  

Para melhorar a qualidade da educação é preciso, antes de mais nada, 
melhorar o recrutamento, a formação, o estatuto social e as condições 
de trabalho dos professores, pois estes só poderão responder ao que 
deles se espera se possuírem os conhecimentos e as competências, as 
qualidades pessoais, as possibilidades profissionais e a motivação 
requeridas (DELORS, 2003, p. 153). 

No atual modelo de sociedade, uma formação sólida e de qualidade 

com competências e habilidades, assim como as condições de trabalho 

necessárias, tornou-se fator de primeira ordem para que se tenha uma certa 

garantia de bons professores no ensino médio, sem o qual não se pode lograr 

uma boa aprendizagem para os estudantes (BOTÍA; BOLIVAR-RUANO, 2012). 

Para os autores em pauta, as competências docentes, 

Se refieren a los conocimentos, capacidades y actitudes que necesitan 
saber y hacer. Son las capacidades para movilizar, de modo situado o 
contextual, un conjunto de recursos cognitivos, como saberes, 
habilidades y informaciones para solucionar con pertinencia y eficacia 
una serie de situaciones docentes. [...]. desde esta perspectiva, 
presupone no sólo poseer un conjunto de conocimientos, habilidades o 
actitudes socioafectivas, sino, particularmente, la faculdade de 
movilizarlas en la resolución de problemas (BOTÍA; BOLIVAR-RUANO, 
2012, p. 34). 

Nesse contexto, considera-se o ensino médio inovador, como um viés 

de mudança no contexto das escolas, tendo em vista que este fortalece a busca 

por mudanças significativas nas escolas em todos os seus âmbitos, quer sejam 
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pedagógicos ou no campo da gestão, isto porque “as escolas não podem mudar 

sem o empenho dos professores; e estes não podem mudar sem uma 

transformação das instituições em que trabalham” (NÓVOA, 1995, p. 42). 

Compartilha-se ainda das ideias desse autor ao fazer o seguinte destaque: 

A mudança educacional depende dos professores e da sua formação. 
Depende também da transformação das práticas pedagógicas na sala de 
aula. Mais hoje em dia, nenhuma inovação pode passar ao lado de uma 
mudança ao nível das organizações escolares e do seu funcionamento. 
Por isso, falar de formação de professores é falar de um investimento 
educativo dos projetos de escola (NÓVOA, 1995, p. 48). 

Diante do exposto, reafirma-se o ProEMI como uma proposta que 

objetiva alternativas inovadoras no contexto escolar. Desta forma, busca-se 

compreender ainda os macrocampos como elementos norteadores do trabalho 

pedagógico na medida em que a escola vai delineando sua proposta de 

redesenho curricular para que aos poucos seja incorporado ao seu projeto 

político pedagógico. 

 

2.3 Macrocampos como eixos norteadores do trabalho pedagógico 

 

Os macrocampos correspondem a ações didático pedagógicas a serem 

integradas na medida do possível ao redesenho curricular da escola, ou seja, são 

eixos integradores das áreas de conhecimentos que podem se inseridos aos 

poucos ao currículo. De acordo com o Documento Orientador, macrocampo é 

definido como: 

Um campo de ação pedagógico-curricular no qual se desenvolvem 
atividades interativas, integradas e integradoras dos conhecimentos e 
saberes, dos tempos, dos espaços e dos sujeitos envolvidos com a ação 
educacional. Os macrocampos se constituem, assim como um eixo a 
partir do qual se possibilita a integração curricular com vistas ao 
enfrentamento e â superação da fragmentação e hierarquização dos 
saberes. Permite, portanto, a articulação entre formas disciplinares e não 
disciplinares de organização do conhecimento e favorece a 
diversificação dos arranjos curriculares (BRASIL, 2014a, p. 8). 

Esse conceito é amplo e complexo, se configurando como um dos 

elementos norteadores do trabalho pedagógico. Ou seja, os macrocampos se 

configuram como o “mote” para se repensar um redesenho curricular onde as 

áreas de conhecimentos passam a interagir, entre si, de forma transversal 

possibilitando uma conexão entre os diversos saberes, de forma interdisciplinar, 

dando um redirecionamento às atividades de sala de aula entre professores e 

alunos, pois é papel da escola ressignificar, redirecionar ou inovar o 
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conhecimento e suas formas de transmissão a cada época histórica Pode-se 

dizer que os macrocampos proporcionam ainda: 

Trabalhar a infinita capacidade criativa do ser humano, a potencialização 
da prática diária de vida no enfrentamento das situações problemas, na 
superação dos desafios de ser e estar no mundo e na relação com a 
natureza social e física. Enfim na composição da humanidade 
(AZEVEDO; REIS, 2013; p. 31). 

O exposto justifica a necessidade de reconfiguração do ensino médio 

brasileiro, assim como da escola para que se possa trabalhar o potencial criativo 

dos adolescentes e jovens para que componham e colaborem com o 

desenvolvimento da sociedade.  

O ProEMI configura-se também como ampliação de espaços 

educativos a partir das diversas possibilidades de atividades ampliando o tempo 

escolar. Para Salvino e Rocha (2014, p. 2024) esse programa assim como o 

“Mais Educação”5 pode trazer inúmeras vantagens ao contexto escolar, tais 

como: 

[...] ampliação dos espaços educativos, propondo a intersetorialidade, a 
ideia de cidade educadora e de educador comunitário, dentre outras, e 
dos tempos escolares, através da oferta de educação em tempo integral. 
Esses programas defendem a necessidade de redesenho dos currículos, 
enfatizando a interdisciplinaridade e a criação de macrocampos como 
estratégia para tornar o ensino mais dinâmico, produtivo, atrativo, 
integrado e inovador e, consequentemente, de melhor qualidade.  

Em seu primeiro documento orientador, o ProEMI de 2009, trouxe 

como foco para a reestruturação curricular, somente os eixos constituintes do 

ensino médio – trabalho, ciência, tecnologia e cultura – articulados a organização 

das atividades integradoras (BRASIL, 2009b). Neste contexto, o trabalho é 

compreendido como prática social do ser humano que ao transformar a natureza 

se autotransforma na produção de bens e serviços para a existência humana.  

É imprescindível a compreensão e domínio de seu processo histórico 

para o desenvolvimento das potencialidades humanas. Sendo o trabalho, 

considerado no currículo, princípio educativo para se entender os processos 

                                                           
5
  O Programa Mais Educação foi instituído por meio da Portaria 17/2007 e regulamentado por meio 

do Decreto 7.083/2010 como mais uma das estratégias do MEC para induzir a ampliação da 
jornada escolar e organização curricular, objetivando a educação integral. Assim como o PROEMI, 
esse Programa também desenvolve suas atividades pedagógicas por meio de macrocampos, quais 
sejam: Acompanhamento Pedagógico, Educação Ambiental, Esporte e Lazer, Direitos Humanos 
em Educação, Cultura e Artes, Cultura Digital, Promoção da Saúde, Comunicação e Uso das 
Mídias, Investigação no campo das Ciências e da Natureza e Educação Econômica (BRASIL, 
2014a). 



 
  58 

 

produtivos visando potencializar a vida produtiva do cidadão na sociedade e no 

trabalho.  

Junto com o trabalho, a ciência e a tecnologia buscam integrar ao 

ensino médio, “Conhecimentos produzidos, sistematizados e legitimados 

socialmente ao longo da história, empreendido pela humanidade na busca da 

compreensão e transformação dos fenômenos naturais e sociais” (BRASIL, 

2009b, p. 7). 

Por último, a cultura que representa a produção ética, estética, 

simbólica e material de um povo, seus hábitos, valores, costumes e arte 

característicos de um tempo histórico o qual demarca a singularidade e 

diversidade de cada sociedade.  

Com base nesses eixos constituintes, o ProEMI, tinha como finalidade 

em integrar ao ensino médio uma base unitária que proporcionasse “diversas 

formações específicas: no trabalho, como formação profissional; na ciência, como 

iniciação científica; na cultura, como ampliação da formação cultural” (BRASIL, 

2009b, p. 8).  

A partir desses eixos e respeitando as diretrizes curriculares nacionais 

e dos sistemas de ensino, almejava-se um currículo inovador com foco na leitura, 

iniciação cientifica, atividades optativas, dentro outros elementos, com a 

participação efetiva dos sujeitos envolvidos. 

Para a efetivação de uma proposta curricular inovadora as escolas que 

aderissem ao programa tiveram que obedecer alguns requisitos básicos, tendo 

como foco as seguintes linhas de ação, conforme demonstrado na figura 1: 

 

Figura 1 -  Linhas de ação para o desenvolvimento de uma Proposta Curricular 

Inovadora – ProEMI/2009 
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 Fonte: Brasil (2009b) 

 

Para que fosse implantado o ProEMI, seria necessário que todas essas 

metas fossem comtempladas no denominado “Plano de Ação Pedagógico/Linhas de 

Ação” para que se obtivesse êxito na aprovação da proposta curricular inovadora. 

A denominação “Macrocampos” é registrada a partir do segundo 

Documento Orientador (BRASIL, 2011a). Nesse documento, são registrados oito 

macrocampos, sendo somente os dois primeiros considerados como obrigatórios, 

conforme a seguir, no que denominaram “Projetos de Reestruturação Curricular 

(PCR)” e, os demais poderiam ser contemplados de acordo com as necessidades e 

interesses da equipe escolar, dos professores e da comunidade escolar (BRASIL, 

2011a, p. 13).  

- Acompanhamento Pedagógico; 
- Iniciação Científica e Pesquisa; 
- Cultura Corporal; 
- Cultura e Artes; 
- Comunicação e Uso das Mídias; 
- Cultura Digital; 
- Participação Estudantil 
- Leitura e Letramento. 

Com a criação desses macrocampos, as ações a serem desenvolvidas se 

fortalecem, possibilitando um trabalho pedagógico de forma mais articulada, 

interdisciplinar e transversal com as diversas áreas de conhecimentos.  
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Se em 2011, o ProEMI, priorizou somente dois macrocampos como 

obrigatórios, com sua reformulação em 2013, amplia-se essa obrigatoriedade, 

acrescentando Leitura e Letramento como mais um macrocampo obrigatório a ser 

trabalhado em todas as ações e áreas de conhecimentos, após momentos de 

avaliação em âmbito nacional sobre o programa e ao mesmo tempo sobre o nível de 

leitura e escrita dos estudantes do ensino médio que ainda encontra-se baixo. 

Houve ainda algumas reformulações nos demais macrocampos, passando a ter as 

seguintes nomenclaturas: 

-  Acompanhamento Pedagógico (Linguagens, Matemática, Ciências 
Humanas e Ciências da Natureza)*; 

- Iniciação Científica e Pesquisa*; 
- Leitura e Letramento*; 
- Línguas Estrangeiras; 
- Cultura Corporal; 
- Produção e Fruição das Artes; 
- Comunicação, Cultura Digital e uso das Mídias; 
- Participação Estudantil (BRASIL, 2013c, p.13, grifo da autora).  

Desses oito macrocampos, os três primeiros são obrigatórios e dentre os 

demais podem ser escolhidos, no mínimo dois, pela escola, considerando suas 

especificidades e interesses principalmente dos estudantes, totalizando assim, no 

mínimo cinco macrocampos a serem desenvolvidos pela escola que optou pela 

participação no Programa. O Documento Orientador de 2014, apenas reafirma o que 

se encontra estabelecido no documento de 2013, e especifica que: 

As ações dentro de cada macrocampo deverão visar à interação direta com 
os estudantes, podendo também incluir ações de formação dos professores, 
de gestão escolar e adequação dos ambientes escolares. É essencial que 
as ações elaboradas para cada macrocampo sejam pensadas a partir das 
áreas de conhecimento, comtemplando as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Ensino Médio (DCNEM), envolvendo temáticas diversas por meio do 
diálogo entre os conteúdos dos diferentes componentes curriculares de uma 
ou mais áreas do conhecimento (BRASIL, 2014a, p. 7). 

Além de se levar em consideração essa interação direta com os 

estudantes e ações de formação entre os diversos seguimentos escolares, os 

últimos documentos, assim como o primeiro, reafirmam a necessidade de continuar 

comtemplando os eixos constituintes do ensino médio conforme apresentado nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino médio de forma a interagir com os 

macrocampos, proporcionando uma flexibilidade nos tempos, nos espaços 

educativos, assim como na atividade prática profissional dos professores e no 

projeto de redesenho curricular do ensino médio (BRASIL, 2013d), posto que: 

A educação secundária, que a realidade nos diz ser necessária aponta para 
uma mudança de perspectiva do currículo que tenha em conta, sem perda 
do rigor que a deve caracterizar, não só a diversidade de componentes do 
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saber, como igualmente a diversidade dos alunos e as expectativas e 
interesses da sociedade (PARDAL, 2001, p. 96). 

Dessa forma, torna-se imprescindível que ao elaborar o projeto de 

redesenho curricular deve-se considerar em todo o processo tanto as diversidades 

de saberes quanto dos alunos. E essas diversidades podem ser priorizadas a partir 

do que é proposto nas DCNs como eixo comum citado anteriormente, como 

“dimensões indissociáveis da formação humana” (BRASIL, 2013d), buscando 

experiências que possibilitem uma leitura reflexiva, crítica e autônoma dos 

estudantes a partir da realidade social que estão inseridos. De acordo com 

Documento Orientador do ProEMI, ao se trabalhar interdisciplinarmente com os 

macrocampos e o eixo comum das diretrizes e a integração das diversas áreas do 

saber, considera-se: 

O que está se propondo é que todo o currículo do ensino médio se organize 
a partir de um eixo comum – trabalho, ciência, tecnologia e – cultura e que 
se integre, a partir desse eixo, o conjunto dos conhecimentos, seja quando 
se tratar das disciplinas, seja em outras formas de organização do trabalho 
pedagógico. O currículo integrado em torno do eixo trabalho-ciência-
tecnologia-cultura e com foco nas áreas de conhecimento será capaz de 
atribuir novos sentidos à escola, dinamizar as experiências oferecidas aos 
jovens estudantes, re-significar os saberes e experiências. Desse modo, 
cada ação proposta que se materializa em uma atividade e experiência 
curricular, deverá se perguntar em que medida está articulada a esse eixo 
integrador (BRASIL, 2014a, p. 9). 

Tanto o ProEMI quanto as DCNs para o ensino médio mostram 

possibilidades de se trabalhar com a flexibilidade, interdisciplinaridade e 

contextualização6 considerando-se as áreas de conhecimentos, tendo como base o 

eixo comum defendido pelas DCNs e também os macrocampos e a pesquisa como 

princípio pedagógico para nortear a atividade prática profissional docente.  

Essa articulação é fundamental para que o ensino médio aos pouco 

possa reverter as fragmentações entre áreas de conhecimento, assim como pode 

também rever os denominados “troncos duros” disciplinares que em grande medida 

dificultam o estabelecimento da relação entre os saberes por parte dos estudantes. 

A figura 2 mostra um esquema que possibilita uma visualização melhor ao se 

trabalhar pedagogicamente o redesenho curricular a partir dos macrocampos e das 

DCNs do ensino médio. 

 

                                                           
6
 Estas três categorias encontram-se interligadas nas DCNs como orientação as escolas ao 

elaborarem seus projetos políticos pedagógicos, como mais um mecanismo para se tentar reverter 
as fragmentações nos campos disciplinares (BRASIL, 2013d). 
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Figura 2 -  Esquema de PRC a partir dos macrocampos do ProEMI e o eixo comum 

das DCNs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Brasil (2013d, 2014a). 

 

De acordo com o Documento Orientador, todos os macrocampos podem 

ser articulados e desenvolvidos entre si ou ainda a outros programas e projetos 

propiciando um amplo leque de atividades interdisciplinares levando-se em 

consideração as expectativas e necessidades dos estudantes em seus processos de 

aprendizagens e ao mesmo tempo os professores passam a ter flexibilidade ao 

realizar suas práticas pedagógicas (BRASIL, 2014a). Nessa perspectiva, cada 

macrocampo tem em si, uma especificidade, com vistas a atender determinadas 

áreas de conhecimento de forma integrada e interdisciplinar, mas também possui 

uma diversidade, na medida em que pode se tornar, de acordo com as 

necessidades e especificidades de cada comunidade escolar eixos norteadores do 

trabalho pedagógico nos conteúdos disciplinares. Para tanto, no quadro 1 tem-se o 

resumo dos objetivos de cada macrocampo, conforme o documento supra citado. 
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Quadro 1 - Resumo dos objetivos dos macrocampos 

 

Macrocampos Objetivos 

1. Acompanhamento 

Pedagógico 

[...] fortalecer os componentes curriculares, tendo como 

referência os objetivos constantes no Projeto Político 

Pedagógico, elaborado a partir do diagnóstico realizado 

pela escola. 

2. Iniciação Científica e 

Pesquisa 

[...] propiciar a aproximação como o modo pelo qual a ciência é 

produzida e socializada. [...] apoiará ainda a integração entre 

teoria e prática, entre cultura e trabalho, entre ciência e 

tecnologia, compreendendo a organização e o desenvolvimento 

de procedimentos teórico-metodológicos da pesquisa nas 

quatro áreas de conhecimento: linguagens, matemática, 

ciências da natureza e ciências humanas. 

3. Leitura e Letramento 

As ações propostas neste macrocampo estarão 

Intrinsecamente relacionadas a todas as áreas de 

conhecimento do currículo. 

4. Línguas Estrangeiras 

[...] deverão por meio do estudo de língua adicional/estrangeira 

(espanhol, inglês e outras), contemplar atividades que 

possibilitem experiências de uso da língua com foco no 

desenvolvimento linguístico- 

-comunicativo-discursivo. 

5. Cultura Corporal 

[...] propiciar práticas pedagógicas que promovam o 

desenvolvimento da consciência corporal e do movimento. [...], 

considerar a identidade local e o intercâmbio com outras 

culturas [...]. 

6. Produção e Fruição das 

Artes 

[...] desenvolver conhecimentos que incorporem práticas de 

elaboração nas diversas formas de expressão artística, 

apreciação, análise, fruição, crítica produção artística nas 

diversas linguagens [...], ampliando o desenvolvimento do 

estudante em aspectos relacionados ao senso estético, à 

relação entre cultura, arte, trabalho, ciências, relações sociais e 

com o ambiente, articulando estes aos diferentes campos do 

conhecimento. 

7. Comunicação, Cultura 

Digital e uso das Mídias 

[...] desenvolver processos relacionados à educomunicação, 

para a criação de sistemas comunicativos abertos, dialógicos e 

criativos nos espaços educativos, que possibilitarão condições 

de acesso às diferentes mídias e tecnologias [...]. Permitir o 

desenvolvimento de múltiplas formas de comunicação e 

processos criativos, proporcionando o domínio dos 

instrumentos e formas de comunicação, bem como a reflexão 

sobre o uso crítico das diversas tecnologias nos diferentes 

espaços de interação social.  

8. Participação Estudantil 

Este macrocampo envolve ações de incentivo à atuação E 

organização juvenil nos seus processos de desenvolvimento 

pessoal, social e de vivência política. 

Fonte: Brasil (2014a, p. 9-13) 
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Todos esses macrocampos em conjunto com as DCNs convergem para 

uma alternativa de mudança nas escolas de ensino médio. Esse conjunto de 

orientações sugestões e possibilidades trazidas para a escola demonstram que o 

conhecimento “não se separa da vida material da sociedade, ou seja, é processo 

inerente a relação que os homens estabelecem entre si e com a natureza, na 

produção e reprodução de sua existência” (SAVIANI, 2003, p. 58). Esse processo de 

aquisição do conhecimento, no referencial vigostkskyano, ainda segundo a autora, 

compreende uma atividade cognoscitiva pelo estudante e uma atividade prática 

orientada pelo professor em unidade relacional com movimento do real. Para ela, o 

processo de ensino, 

Caracteriza-se pela atividade consciente de professores e alunos a fim de 
desenvolver-se o trabalho intelectual orientado para o desvendamento da 
realidade, tanto no que se refere à assimilação dos conhecimentos 
acumulados, quanto no concernente à formação da capacidade de 
investigação e interpretação, necessária à produção de novos 
conhecimentos (SAVIANI, 2003, p. 64). 

O ProEMI tem como premissa a indução de mudanças curriculares a partir 

da ampliação da jornada escolar, incentivo a práticas pedagógicas inovadoras com 

vistas a diminuição da reprovação e abandono escolar por parte dos jovens de 15 a 17 

anos que compõem esse nível de escolaridade. Para tanto, busca-se uma escola com 

novos princípios e valores, ou seja, deve, “embasar-se em novos princípios, de forma tal 

que garanta a formação plena do aluno, tanto em seu componente cognoscitivo como 

afetivo, em consonância com as novas tarefas sociais do sistema escolar como 

instituição educativa” (NÚÑEZ, 2009, p. 132). Portanto, 

A escola que se educação muda a concepção dos processos de ensino 
aprendizagem. A educação se orienta ao desenvolvimento da personalidade 
integral dos alunos, sendo o desenvolvimento não só um processo natural e 
sim um produto do acesso social e pedagogicamente organizado à cultura 
historicamente produzida (NÚÑEZ, 2009, p. 133). 

Como destaca Núñez (2009), esse é um dos grandes desafios a ser 

enfrentado pela escola do século XXI, através de uma mudança do trabalho 

pedagógico dos professores. E o ProEMI, em conjunto com as DCNs, traz esse 

desafio, principalmente aos professores, pois estes em conjunto com seus 

estudantes são o foco na apropriação e desenvolvimento de novos conhecimentos a 

partir de práticas pedagógicas capazes de ajudar no enfrentamento das múltiplas 

tarefas cotidianas e históricas impostas pela sociedade atual. Desta forma um dos 

grandes desafios dos professores por meio de sua atividade prática junto as 

estudantes contribuir para que a aprendizagem torne-se significativa, visto que: 
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A apropriação dos conteúdos escolares, como parte da cultura 
sistematizada, deve possibilitar aos alunos se inserirem na história e na 
sociedade da qual participam, ou seja, na prática social. Esses conteúdos, 
como potencializadores do desenvolvimento, são ferramentas para leituras 
e compreensão da realidade no sentido da atividade como práxis (NÚÑEZ 
2009, p. 143). 

Portanto, o trabalho pedagógico dos professores nesse contexto de novas 

determinações exige uma formação continuada, condições de trabalhos e salários 

dignos para que se tenha  uma escola melhor, mais atrativa e dinâmica para os jovens 

da era digital, pois quadro e giz não respondem mais a realidade atual. O estudante do 

século XXI deseja aprender de forma ativa porque somente na ação aprende a agir 

sobre a realidade social que o rodeia, aprende a participar de forma consciente na 

busca pelos seus direitos e deveres. 

 

2.4 O Programa Ensino Médio Inovador no contexto da educação maranhense  

 

O Maranhão é um dos Estados mais pobre da federação brasileira, com 

alto índice de desigualdade social e alta concentração de renda. De acordo com os 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dos 100 (cem) municípios 

brasileiros com o menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 30 (trinta) 

encontram-se neste Estado. Esses dados revelam que grande parte da população 

maranhense ainda não tem garantido diariamente as necessidades básicas, como 

acesso a alimentação, saúde, educação, moradia dignas (PROGRAMA DAS 

NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO, 2014). 

Atualmente, o Maranhão possui uma população de 6.850.884 habitantes, 

com uma taxa de analfabetismo, entre a população de 15 ou mais anos de idade de 

(18,5%), o que corresponde mais que o dobro da média nacional que é de (8,3%) 

Significa que quase um milhão de maranhenses não sabem ler e escrever, fato este 

que o deixa atrás somente do Estado de Alagoas, que acumula um índice de 

(19,7%) (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013). 

No âmbito educacional, ainda existem 1.100 (mil e cem) escolas de 

taipas/barro de ensino fundamental e médio espalhadas pelos 217 municípios 

maranhenses7. Desse total, 250 (duzentas e cinquenta) estão localizadas nos 30 

                                                           
7
  Como forma de diminuir essa situação das escolas, o governo do Estado do Maranhão, lançou em 

2015 o Programa Escola Digna que visa a construção de escolas para atender essa população que 
se encontra em diversos municípios maranhenses sem condições mínimas para aprendizagem, 
segundo os dados coletados coletados na Secretaria de Educação do Maranhão (SEDUC/MA), na 
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municípios mais pobres do Maranhão. Sendo a educação um alimento para o espírito, 

assim como o pão de cada dia alimenta o corpo, esse bem cultural, somente fará parte 

da vida de muitos seres humanos, quando estes tiverem suas primeiras necessidades 

asseguradas, caso contrário não têm como fazer história (MARX; ENGELS, 1999). 

De acordo com os dados do IDEB/2013 o ensino médio maranhense, 

diminuiu a média de 3.1 que alcançou em 2011 para 3.0, enquanto que a meta a ser 

alcançada em 2013 seria de 3.3. Considerando apenas a média da rede estadual, o 

Maranhão, alcançou apenas 2.8 de média nesse IDEB de 2013 (BRASIL, 2013e). 

Conforme os dados do penúltimo IDEB de 2011, das cinco piores escolas do 

Brasil, três encontravam-se nesse Estado (BRASIL, 2011b). Antes mesmo do último 

resultado do IDEB de 2013. O próprio documento do Plano Estadual de Educação 

registra o seguinte alerta: 

Em relação ao Ensino Médio estadual, apesar de alcançar a média estipulada, 
os resultados para o Maranhão precisam avançar mais em direção à meta 
nacional (3.7 para 2011 e 3.9 para 2013), sob pena de ficarmos a margem da 
preparação dos jovens num contexto amplo (MARANHÃO, 2014a, p. 15). 

Observou-se ainda que a taxa de aprovação se encontra em 76,5%, porém a 

taxa de abandono é de 12%, a taxa de reprovação em 11,5% e a taxa de distorção 

idade/série de 42,8% de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)/MEC no ano de 2012 para uma 

matrícula de 308.433 jovens de 15 a 17 anos. Estas três últimas taxas: abandono, 

reprovação e distorção idade/série, respectivamente, constituem-se como grandes 

problemas a serem superados, urgentemente, na educação maranhense (MARANHÃO, 

2014a). 

Acrescenta-se ainda que, de acordo com os dados do censo escolar, entre a 

população de mais de 400.000 adolescentes e jovens entre 15 e 17 anos, uma média 

de 90.000 jovens não estudam ou encontram-se fora da escola (INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2014). 

Outro dado preocupante registrado pelo Plano Estadual de Educação do 

Maranhão foi a qualidade do ensino que ficou demonstrado na aprendizagem dos 

alunos nos dados do SAEB/INEP de 2011. A pontuação mínima, nesse mecanismo 

de avaliação, para os alunos do terceiro ano do ensino médio em Língua 

Portuguesa, tem que ficar acima de 300 pontos e para Matemática acima de 350. No 

entanto, de acordo com os resultados, somente 15,3% e 3,3% dos alunos 

                                                                                                                                                                                     
pesquisa de campo, realizada no período de maio a agosto de 2015. 
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maranhenses alcançaram o nível desejado em Língua Portuguesa e Matemática 

respectivamente, tornando-se urgente redimensionar o ensino e aprendizagem dos 

estudantes (MARANHÃO, 2014a). 

Esta realidade da situação educacional maranhense é preocupante e exige 

medidas urgentes e qualitativas objetivando minimizar essa situação, caso contrário, o 

Maranhão continuará com sua população sofrendo as consequências de pobreza e 

desigualdade social, posto ser a educação um direito constitucional que se configura 

como um dos instrumentos para a melhoria da qualidade de vida do cidadão. 

De acordo com o Plano Estadual de Educação (PEE/MA), Lei 

10.099/2014, os dados apresentados no ensino médio, não são animadores. 

Observa-se que a matrícula nesse nível de escolaridade vem decrescendo, 

demonstrando que os jovens maranhenses estão deixando de frequentar a última 

etapa da educação básica. No entanto, não se tem dados, pesquisas registradas 

sobre a redução na matrícula do ensino médio no Maranhão, conforme tabela 2: 

 

Tabela 2 - Dados Matrícula Ensino Médio: 2010 - 2012 

 

População de 15 

a 17 anos (2010) 

Matrícula 

(2010) 

Matrícula 

(2011) 

Matrícula 

(2012) 

Jovens que 

concluíram o 

E. M 

        417.388     317.385    312.155     308.433              35% 

  Fonte: Maranhão (2014a) 

 

Ao se fazer um paralelo entre o quantitativo da população de jovens de 15 

a 17 anos e o quantitativo de matrículas até 2012, pode-se inferir que quase cem mil 

jovens nessa faixa etária se encontravam fora da escola e menos da metade 

conseguiram concluir o Ensino Médio, conforme tabela 3. 

 
Tabela 3 - Dados Ensino Médio maranhense: 2013 

 

Matrícula T. Aprov. T. Reprov. T. Abandono Distorção idade/série 

308.433 77,2% 9,1% 13,7%  43,94% 

 Fonte: Maranhão (2013, 2014a) 
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Outro dado relevante é a alta taxa de distorção idade/série, assim como a 

taxa de abandono que também é altíssima ao se considerar a necessidade do 

conhecimento na sociedade atual. De acordo ainda com o Anuário da Educação 

Básica (2015), a escolaridade média da população brasileira corresponde a 9.9, 

enquanto que a da região nordeste fica em 9.0 e a maranhense em 8.7 (CURS; 

MONTEIRO, 2015). 

Ainda que se considere que esses mecanismos avaliativos são de certa 

forma homogêneos, desconsiderando as especificidades geográficas e culturais de 

cada estado e regiões do país, porém esse sistema de avaliação, tem possibilitado, 

desde a década de 1990, uma espécie de raio X da educação brasileira, forçando a 

implementação de políticas e programas na tentativa de melhorar esse quadro por 

parte das várias esferas de governo. 

Com base no Plano Nacional de Educação de 2014, que estabelece as 

metas e prioridades para todos os níveis de escolaridade, o Governo do Estado do 

Maranhão, também no seu Plano Estadual de Educação priorizou dez metas a 

serem alcançadas pelo ensino médio maranhense no prazo de dez anos 

(MARANHÃO, 2014a). Sendo que as seis principais, conforme quadro 2 são: 

 

Quadro 2 -  Principais metas a serem alcançadas pelo Ensino Médio Maranhense no 

prazo de dez anos 

 

1. Implantar as Diretrizes Curriculares Estaduais com vistas ao fortalecimento das 

práticas pedagógicas curriculares em prol do desenvolvimento de currículo escolares 

que organizem de maneira flexibilizada e diversificada, conteúdos obrigatórios e 

eletivos articulados em dimensões como ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, 

cultura e esporte. 

2. Garantir a formação de professores com base no currículo ampliado e articulado nas 

áreas de conhecimento, considerando a experimentação e iniciação científica, 

incluindo a formação intercultural para os povos do campo, indígenas e quilombolas. 

3. Ampliar os tempos e espaços do trabalho pedagógico com os alunos por meio de 

redesenho curricular voltado para a formação básica necessária à vida e ao mundo do 

trabalho. 

4. Equipar e manter as escolas de ensino médio com acervo bibliográfico, tecnologias e 

laboratórios que favoreçam a vivência de práticas curriculares. 

5. Garantir padrão básico para escolas de ensino médio no que se refere a rede física, 

manutenção e suporte para o ensino. 

6. Manter e ampliar programas de ações de correção de fluxo escolar por meio do 

acompanhamento individualizado do aluno com rendimento escolar defasado e pela 
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adoção de práticas como aulas de reforço no turno complementar, estudos de maneira 

recuperação e progressão parcial, de forma a reposicioná-lo no ciclo escolar de 

compatível com sua idade. 

Fonte: Maranhão (2014a) 

Considera-se que essas seis metas correspondem a alguns dos principais 

desafios a serem enfrentados pela educação maranhense. Como por exemplo, o 

que se destaca na meta 4, que trata dos equipamentos básicos, necessários nas 

escolas para que se tenha aprendizagens significativas, pois, 

Tecnologias, „competências e habilidades‟ e adequação ao mundo do 
trabalho tornaram-se categorias centrais das políticas educacionais, assim 
como as análises de seus impactos nas e sobre as práticas educacionais 
em todos os contextos da escola em especial nas práticas pedagógicas dos 
professores (SILVA, 2014, p. 432). 

A partir dessas metas, as Diretrizes Curriculares do Estado, trazem ainda 

em seu documento outro desafio que é a educação integral, como um dos 

mecanismos para a melhoria da qualidade da educação (MARANHÃO, 2014b). 

Consolidar a Educação Integral enquanto política pública é uma tendência 
confirmada pelas iniciativas presentes em todas as esferas governamentais, 
municipal, estadual e federal. Neste sentido, a Rede Estadual de Educação 
do Maranhão implanta a política de educação integral, tendo em vista a 
perspectiva da garantia de uma aprendizagem com qualidade, para o 
desenvolvimento integral do ser humano. Trabalhar o currículo em tempo 
integral possibilita uma abordagem mais qualitativa e interdisciplinar, na 
medida em que se podem fundir conhecimentos/conceitos educacionais, 
artísticos e culturais, de saúde, do mundo do trabalho, com vistas a uma 
visão mais abrangente do próprio ato de aprender (MARANHÃO, 2014b, p. 
17). 

Observa-se que tanto o Plano Estadual de Educação quanto nas 

Diretrizes Curriculares do Estado, encontram-se em consonância com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio. Nesse contexto, o ProEMI, foi implantado 

desde 2009, em algumas escolas maranhenses em parceria com o MEC, por meio 

da Secretaria Estadual de Educação e Cultura – SEDUC/MA, conforme tabela 4. 

 

Tabela 4 - Resumo de implantação do ProEMI no Maranhão 

 

 ANO URE Nº DE ESCOLAS Nº DE MUNICÍPIOS Nº DE ALUNOS 

2009/2011   09          18           09        15.000 

2011/2012   11          65           30        65.000 

 2013   19          239           150       155.572 

2014/2015   19          172           112       279.714 

Fonte: Dados coletados na pesquisa de campo, na SEDUC/MA, em 2015.  
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A tabela 4 demonstra que esse programa alcançou um número 

expressivo de municípios e escolas maranhenses em termos quantitativos, porém 

não se tem ainda dados de uma avaliação aprofundada quanto aos aspectos 

qualitativos, como a melhoria do nível de aprendizagem dos alunos, diminuição do 

abandono, da reprovação, dentre outros elementos. 

No entanto, é possível apontar alguns resultados positivos que já foram 

alcançados, de acordo com os dados da SEEDUC/MA, em 20138, desde a 

implantação desse programa, tais como: 

a) Reestruturação, adequação e melhoria física dos espaços escolares; 

b) Aquisição de acervo bibliográfico e recursos pedagógicos; 

c) Realização de algumas formações continuada para os professores e 

técnicos das escolas, respeitando as necessidades da comunidade 

escolar; 

d) Maior envolvimento de professores e alunos nas atividades escolares; 

e) Revisão do Projeto Político- Pedagógico das escolas; 

f) Reforço escolar no contra turno; 

g) Ampliação da carga horária, acima de 300 h/a visando as atividades 

didático pedagógicas optativas; 

h) Integração das ações com outros programas como o “Mais Educação”. 

Pode-se observar, inicialmente, que as ações realizadas após a 

implantação do ProEMI, foram pontuais e, encontram-se principalmente voltadas 

para a melhoria da escola enquanto estrutura física. No entanto, precisa-se avançar 

com um diagnóstico de possíveis novas necessidades formativas dos professores 

envolvidos que emergiram desse contexto, assim como o diagnóstico da 

aprendizagem dos estudantes. O primeiro, visando um plano de formação 

continuada dos professores e, o segundo um plano estratégico, visando também a 

melhoria da qualidade da aprendizagem dos estudantes, como um dos mecanismos 

que qualifique melhor esses estudantes para a sociedade atual. 

A realidade educacional do Ensino Médio brasileiro e maranhense de 

acordo com dados já demonstrados, não é muito animadora. Porém, é preciso 

registrar algumas alternativas que estão sendo postas em prática por meio de 

programas e projetos institucionais, como o ProEMI. No entanto, entende-se que um 

                                                           
8
  Os dados elencados correspondem às análises dos técnicos da SEEDUC/MA/2013/2014 que 

integram os relatórios do PROEMI. 
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Programa da magnitude do ProEMI, para ser materializado e alcançar resultados 

positivos é fundamental o engajamento de todos que fazem a escola e 

principalmente os professores, pois não basta criar/institucionalizar uma política 

educacional para que ocorra resultados positivos, pois considera-se que: 

O Ensino Médio Inovador é um programa específico para inovações 
curriculares, [...], propõe e estimula novas formas de organização das 
disciplinas, articuladas com atividades integradoras, a partir das 
interrelações existentes entre os eixos constituintes do ensino médio, ou 
seja, o trabalho, a ciência, a tecnologia e a cultura, tendo o trabalho como 
princípio educativo (AMARAL; OLIVEIRA, 2011, p. 212). 

Torna-se imprescindível que os professores sejam os agentes principais 

desses processos. Na medida em que os professores sintam-se desafiados a 

colocarem em prática programas dessa natureza, consequentemente haverá uma 

renovação na prática pedagógica. 

Observou-se que os resultados obtidos pelo ProEMI no Maranhão, até o 

momento, correspondem a melhoria da estrutura física das escolas e aquisição de 

recursos didáticos pedagógicos, pouco se tem sobre a aprendizagem dos alunos e 

formação continuada dos professores.  

Portanto, faz-se necessário medidas educativas urgentes visando a 

melhoria desse nível de escolaridade, sob pena desses jovens ficarem a margem da 

denominada sociedade do conhecimento e da informação que exige cidadãos cada 

vez mais qualificados, criativos e inovadores. Dado esse quadro, inúmeros são os 

desafios impostos aos professores desse nível de escolaridade.  

Para tanto, é fundamental um plano de formação continuada a partir do 

diagnóstico das necessidades formativas levando-se em consideração o lugar que 

os professores enquanto agentes de transformação ocupam na sociedade atual, 

tendo em vista, o fator formação docente, ser um dos instrumentos decisivos para a 

melhoria da qualidade da educação. 
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3  A INOVAÇÃO PEDAGÓGICA COMO MECANISMO DE MUDANÇAS NAS 

ESCOLAS DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR – ProEMI 

 

 Necessidades formativas como motivadora das práticas inovadoras, 

constitui-se fertilizante para todas as formas de práticas sociais, quer sejam elas 

produtivas, políticas ou educativas, pois práticas obsoletas não atendem mais as 

exigências sociais da sociedade atual. 

A partir do exposto, compreende-se que o centro da questão deste 

capítulo é a inovação pedagógica no interior da escola, a qual tem como elemento 

chave as práticas pedagógicas dos professores, tendo como fertilizante as 

necessidades formativas de professores. 

Nesse contexto, entende-se que no limiar do século XXI, marcado por 

profundas transformações não há mais espaços, na escola, para práticas que não 

fertilizam as mudanças pedagógicas. Desta forma, pode-se afirmar que os 

“Processos de ensino e aprendizagem tradicionais não respondem mais às 

demandas do mundo contemporâneo, muito menos ao perfil do aluno do século XXI” 

(TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2014, não paginado).  

O conceito do „homem ideal‟ procurado pela sociedade moderna mudou de 
um que é „enciclopédia ambulante‟ para um homem preparado para 
solucionar problemas. Pode-se dizer que o valor do ser humano está na sua 
criatividade e habilidades em solucionar problemas, e solucioná-los 
cooperativamente, que é a chave para a sobrevivência de uma organização 
a longo prazo. Mais importante ainda, a solução de problemas promove o 
ser humano através do aumento da motivação e das habilidades dos 
membros de organização (ALENCAR, 1996, p. 3). 

É esse tipo de homem que deseja na sociedade do conhecimento: criativo 

e inovador, com habilidades e competências para solucionar os problemas que tanto 

afligem a humanidade, por isso a busca por inovação tornou-se uma das exigências 

principais para a participação efetiva do cidadão na sociedade global, pois de acordo 

com Hargreaves (2012, p. 354): 

A sociedade do conhecimento é uma sociedade de aprendizagem. O 
sucesso econômico e a cultura de inovação contínua dependem da 
capacidade dos trabalhadores de continuar a aprender por si mesmos e 
com os outros no decorrer de toda a vida profissional. 

Nesse contexto, a necessidade de inovação nasce nas dinâmicas das 

transformações do mundo do mundo trabalho, principalmente a partir da década de 

1970, devido ao acelerado processo de desenvolvimento tecnológico das forças 
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produtivas que, a cada momento histórico exige mudanças nas formas e meios de 

pensar e agir sobre a sociedade.  

No caso específico dos professores, advém também de sua práxis 

educativa, ou seja, do seu metier. Trata-se aqui de uma práxis refletida em uma 

ação, isto é, “se apresenta como atividade material, transformadora e adequada aos 

fins” (VÁZQUEZ, 2007, p. 237). 

Em nosso entender, a busca por inovações nas práticas pedagógicas é 

um caminho fertilizado de incertezas, medos, angústias e inseguranças que 

permeiam a profissionalidade docente quando se tenta novas alternativas nas 

práticas pedagógicas, ou seja, no ato de ensinar, mas é preciso fazer parte da 

cultura docente para que se tenha cada vez mais êxito no fazer pedagógico, tendo 

em vista que, na atualidade, conforme coloca Farias (2006, p. 34), 

Acusa-se a escola de não preparar os indivíduos para a sociedade do 
conhecimento, para a convivência em ambientes cada vez informatizados, 
situações de trabalho em mudanças flexíveis, dominadas pela lógica do 
mercado competitivo e global. Predomina forte desconfiança em relação aos 
resultados do ensino. 

Compreende-se que, em um contexto em que é cobrado da escola a 

preparação dos indivíduos para conquistarem espaços na sociedade do 

conhecimento, entende-se também que tal formação deve ser respaldada nas 

mudanças constantes e nas inovações pedagógicas, na escola. 

 Por outro lado, não se pode aderir as inovações pedagógicas na escola 

sem compreendê-las a partir de seus conceitos e determinantes socioculturais. A 

partir deste fato, compreende-se que a categoria inovação pedagógica é ampla, 

complexa e polissêmica a qual é determinada por um contexto que é histórico, 

político, social e cultural, e visa mudanças significativas e qualitativamente para 

melhor, imbuídas de uma concepção de sociedade e de homem, ou seja, é um 

processo humano que “existe em determinado lugar, tempo e circunstância, como 

produto de uma ação humana sobre o ambiente ou meio social” (CUNHA, 2004, p. 

12). Corroborando com as ideias da autora em pauta, Hernández et al. (2000, p. 19) 

destacam que: 

[...] na educação escolar, as inovações sempre aparecem vinculadas a 
questões ideológicas, sociais e econômicas e que as inovações dependem, 
para ser consideradas como tais, da conjuntura em que emergem, de quem 
são seus promotores e da incidência e da extensão que adquirem. 

De acordo com o dicionário Houaiss, Villar e Franco (2009, p. 1023), 

inovação, é “ação ou efeito de inovar, aquilo que é novo, coisa nova ou novidade” e 
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inovar é “tornar novo, renovar, restaurar”, já inovador é “aquele que pratica o ato de 

inovar”. Portanto, inovação no espaço escolar significa em primeiro lugar, o ato de 

renovar a prática pedagógica a partir do desenvolvimento profissional docente, pois, 

No cenário contemporâneo, exige-se cada vez mais que as pessoas 
inovem, mudem. Mudar assume o significado de uma tarefa complexa e 
exigente em relação ao desenvolvimento cognitivo e criativo para fazer 
frente às situações novas que emergem. Do professor, exige-se que ele 
assuma essa capacidade como um componente básico de sua 
„profissionalidade‟. Para tanto, é necessário que o professor „utilize as suas 
capacidades cognitivas globais para articular e fazer convergir 
conhecimentos diversos‟, criando, assim, „respostas flexíveis que tenham 
em conta a mudança permanente, a diversidade e a independência que 
caracterizam, no momento presente, as situações educativas‟ (FARIAS, 
2006, p. 68). 

A partir desta compreensão, pode-se afirmar que a inovação busca um 

salto qualitativo em relação ao que se tinha anteriormente, ou seja, significa o novo 

em detrimento do velho ou o novo se renovando a partir do velho, posto que em 

grande medida o ato de inovar não surge do nada, mas quase que em sua 

totalidade, a partir do já existente, e do que já foi produzido pela humanidade, mas 

pode ocorrer ainda uma inovação totalmente nova. 

Considerando o conceito da categoria trabalho, conforme Marx e Engels 

(1999), o homem, enquanto ser social busca incessantemente tanto inovar a si 

mesmo quanto inovar seu espaço social, geográfico, político e cultural na medida em 

que suas necessidades são supridas por meio do desenvolvimento de suas 

atividades, em um constante devir.  

O homem, como ser histórico, social e cultural se auto realiza na medida 

em que transforma a natureza com suas criações e inventividades para suprir tanto 

suas necessidades materiais quanto espirituais. Desta forma, pode-se considerar 

que toda e qualquer inovação somente é possível graças ao poder criador do 

homem – homo sapiens – devido a capacidade que este tem de idealizar 

mentalmente suas criações antes mesmo de materializá-las a partir do trabalho. 

No contexto escolar, a inovação pedagógica, no geral, responde a um 

conjunto de causas, tais como (ADDINE et al., 2004): 

a) A tomada de consciência pelo professor dá necessidade de uma 

mudança que leve consigo uma ideia científica pensada pelo professor 

ou demandada pelos estudantes; 

b) Novas descobertas científicas e tecnológicas; 
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c) Novas necessidades dos estudantes em sintonia com as novas 

exigências da sociedade; 

d) A avaliação científica da prática cotidiana do trabalho profissional 

docente. 

Nessa perspectiva, busca-se compreender a inovação pedagógica neste 

estudo a partir de alguns conceitos, modelos, enquanto fator de desenvolvimento da 

criatividade na prática pedagógica tendo o professor como um profissional inovador, 

bem como fatores que podem facilitar ou dificultar práticas pedagógicas inovadoras 

na escola. 

 

3.1 Inovação pedagógica: conceitos, diferentes perspectivas e modelos 

 

Alguns autores, tais como Saviani (1980), Correia (1989), Brunner (2000), 

Hernández et al. (2000), Messina e Blanco (2000), Messina (2001), Carbonell 

(2002), Militrus (2002), Farias (2006), Cunha (2004), Macías (2005), Fino (2008), 

Oliveira e Alencar (2008), Aguerrondo (2009), Pensin e Nikolai (2013) que tratam de 

inovação pedagógica. 

 É conveniente apresentar brevemente alguns conceitos de inovação, 

para depois, de forma significativa, discutir o conceito de inovação pedagógica. No 

quadro 3 apresenta-se alguns conceitos de inovação, a partir de diversos autores. 

 

Quadro 3 - Conceitos de inovação 

 

Autores Conceito de Inovação 

Richhland (1965) 

La innovación corresponde a los procesos de selección, 

organización y utilización de manera creativa de recursos 

materiales y humanos, con el fin de alcanzar un nivel más 

alto con respecto a las metas y objetivos previamente 

establecidos. 

Morrish (1978) 

Es la introducción de algo nuevo y diferente, pero no 

significa necesariamente algo que seja enteramente 

novedoso por su naturaliza, sino más bien algo que lo es 

para aquellos que la utilizan. [...]. Para este autor, las 

innovaciones deben valorarse con relación a las metas, 

objetivos y médio social de ue determinado sistema 

educativo. 
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Quadro 3 - Conceitos de inovação (cont.) 

 

Autores Conceito de Inovação 

Havelock y Huberman (1980) 

Las plantean como un trabajo novedoso y de envergadura 

tendiente a completar o a crear un sistema, siendo un 

Esfuerzo deliberado con vistas a obtener mejoras 

importantes en éste. 

González y Escudero (1987) 

Sostienen que la innovación se caracteriza por acciones 

deliberadas y explícitas, cuya intención es alterar, entre 

otras, las ideas, concepciones, contenidos y prácticas 

escolares de los agentes educativos, con el propósito de 

mejorar lo existente en la escuela. 

Restrepo (1995) 

La concibe como la puesta en marcha de procesos, 

conductas u objetivos novedosos, porque cualitativamente 

son diferentes de las formas existentes en la realidad 

escolar, y han sido ideados deliberadamente para mejorar, 

ya sea, en el ámbito material o humano. Es decir, puede ser 

innovación en lugar lo que en otro no lo es, si en aquel 

afecta su realidad y promueve su mejoramiento. 

Rios (2004) 

La innovación debe ser: deliberada, planificada, y evaluada 

después de un tiempo suficiente en relación con sus 

objetivos pedagógicos y sociales, además debe aportar 

algo distinto o nuevo en el contexto en la cual se aplica. 

Fonte: Muñoz e Hernández (2008, p. 14) 

 

O trabalho de Messina e Blanco (2000), intitulado “Estado del arte sobre 

las innovaciones educativas em América Latina”, destaca tanto a falta de um marco 

teórico que possibilite identificar o que é do que não é inovador, quanto as diferentes 

terminologias ou denominações, termos para essa categoria, dificultando ainda mais 

seu entendimento, como destacam as autoras, 

En relación con el término mismo se encuentran diferentes denominaciones; 
algunos autores utilizan simplemente el de innovación, mientras que otros 
emplean términos como innovaciones educacionales, innovaciones en 
educación, innovaciones educativas o innovaciones con efecto educativo, 
siendo el más utilizado el de innovación educativa (MESSINA; BLANCO, 
2000, p. 43). 

O conceito de inovação por sua vez também torna-se complexo, tendo em 

vista que o termo inovação evoca por si mesmo mudanças nas pessoas e, na escola 

a inovação educativa deve voltar-se necessariamente para esse fim. As autoras em 

pauta fazem uma distinção entre os termos inovação e inovação educativa, vejamos: 
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El término innovación es más general y se aplica a aspectos políticos y 
administrativos. Innovación educacional o educativa hace referencia a 
cambios en objetivos, contenidos o métodos, iniciados generalmente a partir 
de una situación experimental, mientras que el de innovación pedagógica 
alude a los métodos de enseñanza (MESSINA; BLANCO, 2000, p. 43). 

Tal fato se evidencia porque essa temática é imbuída por visões e 

divisões do mundo social, o qual não são homogêneas, pois cada estudo sobre 

inovação traz em si a marca da subjetividade de seus autores e as marcas de cada 

tempo histórico. Portanto,  

O campo da inovação como tema de estudo, tanto a partir de suas 
diferentes conceptualizações quanto as diferentes formas adotadas na 
prática, não é homogênea, e suas diferentes acepções andam paralelas à 
ideologia dominante da educação escolar, nas formas de ensino e na 
atuação do professor (HERNÁNDEZ et.al., 2000, p. 20). 

Para Macías (2007a), o termo inovação pedagógica contém vários 

problemas de conceitualização devido a falta de um marco teórico que possibilite 

identificar o que é inovador e, ao mesmo tempo proporcione um marco de referência 

para o desenvolvimento de inovações.  

Outro fator que Macias (2007b) destaca ainda, são as inúmeras 

terminologias para inovação na educação, como já foi explicitado também por 

Messina e Blanco (2000) e, esse autor também concorda com as autoras que o mais 

utilizado e mais adequado no campo educacional é inovação educativa. Para tanto, 

partilha-se do conceito de inovação educativa expressado por Macías (2007b, p. 5) 

La innovación educativa es un proceso que involucra la selección, 
organización y utilización creativa de elementos vinculados a la gestión 
institucional, el currículum y/o la enseñanza, siendo normal que una 
innovación educativa impacte más de un ámbito, ya que suele responder a 
una necesidad o problema que regularmente requiere una respuesta 
integral. El desarrollo de ese conjunto de acciones debe ser impulsada por 
una gestión democrática que permita, por una parte, otorgarle una dirección 
horizontal al proceso de elaboración, y por la otra, lograr que el cambio se 
viva como una experiencia personal, que su vez, involucra la cooperación 
de diferentes actores. 

As autoras Messina e Blanco (2000), destacam dois fatores que dificultam 

uma conceitualização sobre inovação. O primeiro é que em inovação não existe 

neutralidade, tendo em vista que este termo, conceito encontra-se demarcado por 

posicionamentos políticos, sociais, culturais e epistemológicos, pois, 

La percepción de lo que es innovador depende de la perspectiva y de las 
representaciones o concepciones de los distintos sujetos involucrados 
respecto de la educación, la escuela, la enseñanza, el aprendizaje, el sujeto 
que se quiere formar, la sociedad, la cultura, etc (MESSINA; BLANCO, 
2000, p. 45). 

O segundo fator que as autoras em tela colocam, trata dos processos 

históricos sobre as inovações. Sendo que estas ocorrem na dinâmica de cada 
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momento histórico que a sociedade vive, objetivando sempre um salto qualitativo, 

mas que é permeado de contradições, pois o que pode ser inovação em um 

determinado tempo e espaço pode não ser em outro, assim como não atender as 

necessidades de determinados grupos sócias ou sociedade. 

Las innovaciones no son „ahistóricas‟, sino que se definen en función del 
contexto y del tiempo, de tal forma que lo que en un contexto puede ser 
innovador, no los en otro, y lo que en un momento fue innovador en 
determinado contexto puede dejar de serlo al convertirse en rutina 
(MESSINA; BLANCO, 2000, p. 45). 

A partir dessas considerações acima citadas, Messina e Blanco (2000) 

destacam ainda que as inovações encontram-se vinculadas a uma situação que se 

deseja transformar e que depende da situação vivenciada por cada sociedade. 

Toda innovación se realiza en reacción a una situación determinada que se 
quiere transformar, y lo nuevo se define en relación con la anterior; lo que 
es innovador en un país o escuela es tradición en otra. Por último, la 
relatividad de la innovación se expresa en el hecho de que depende de la 
sociedad, cuyas demandas intenta satisfacer y, al mismo tiempo, está 
condicionada por el sistema educativo y social en el que está inscrita 
(MESSINA; BLANCO, 2000, p. 45). 

Como já se explicitou anteriormente, por se tratar de um termo 

polissêmico, torna-se também difícil um conceito que de fato expresse o que seja 

inovação, porém concorda-se com o conceito elaborado por Macías (2007b), 

explicitado anteriormente por reconhecer que esse é o mais completo na atualidade. 

Tal conceito exprime, por exemplo, a gestão democrática como um dos pontos 

fundamentais para que se busque inovação pedagógica no espaço escolar, assim 

como o imprescindível papel do professor nesse processo, pois sem este sujeito 

social dificilmente haverá inovação educativa.  

Registra-se ainda, que dado às diversas denominações para uso do 

termo inovação no campo educacional, fez a opção para se utilizar inovação 

pedagógica, como já expressado neste item, por entender que este responde e 

atende melhor ao que se está estudando, qual seja: a compreensão de práticas 

pedagógicas inovadoras de professores que atuam no ProEMI que acontece na sala 

de aula, objetivando a melhoria da aprendizagem dos estudantes por um lado, e a 

prática pedagógica dos professores por outro. 

Neste estudo, buscou-se também diferentes perspectivas e modelos de 

inovação pedagógica, as quais encontram-se, de acordo com a literatura 

pesquisada, demarcadas pelo tempo e espaço, mas que determinam os diversos 

momentos históricos vivenciados pela sociedade e pela escola. 
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Alguns autores já citados, mostram que somente ao final da década de 

1960 essa temática começa a entrar em voga, dado o contexto econômico e político, 

daquele momento histórico, em que a sociedade global passava por mais uma crise 

estrutural do capital e buscava alternativas inovadoras e criativas para poder sair 

desse momento histórico crítico. 

No âmbito escolar, a inovação pedagógica teve como marco central, a 

implantação de mudanças planejadas e sistêmicas proposta por burocratas distantes 

da realidade escolar, mas que buscavam criar e implementar políticas educacionais 

que alcançassem o interior da escola muito mais como um mecanismo de controle a 

partir do final da década de 1960 e início de 1970 (MILITRUS, 2002).  

De acordo com Correia (1989), a ideia de inovação que chega 

inicialmente a escola advém de práticas iniciadas nas indústrias da América do 

Norte que tinham como um dos objetivos o controle do tempo e aumento da 

produtividade nas indústrias. 

Esses mecanismos foram inseridos nas escolas e teve como 

característica central, no Brasil, o surgimento da inspeção escolar que tinha como 

objetivo controlar tanto os professores quanto os estudantes. Correia (1989, p. 24) 

expressa ainda que, 

Na indústria, assim como na educação, a capacidade de se adaptar rápida 
e constantemente à mudança é uma qualidade desejável desde que o 
sentido da mudança não acarrete uma mudança de sentido das práticas aí 
desenvolvidas. O próprio processo de inovação é um fator de produtividade 
e é por isso que é necessário favorecê-lo e encorajá-lo constantemente. 

Pode-se afirmar que a inovação teve como gênese social o chão da 

fábrica, ou seja, o modelo baseado nas indústrias e o objetivo principal era o 

desenvolvimento econômico e social dado a crise estrutural do capital que 

necessariamente precisava transformar em produtividade o que se encontrava posto 

como improdutivo em todos os setores sociais.  

Dentre estes setores, destaca-se o setor educacional que em grande 

medida se constituiu como um dos setores estratégicos para se propor mudanças na 

medida em que é questionado, e também comparado o que se aprende na escola 

com as exigências impostas pela sociedade. Compartilhando ainda com as ideias de 

Correia (1989), quando trata sobre inovação pedagógica, destaca que, 

A educação considerada como um processo acabado realizado na escola 
foi confrontado com um conceito de educação caracterizado pelo não 
acabamento, por ser um processo nunca concluído. O conceito de aprender 
é substituído pelo conceito de aprender a aprender (CORREIA, 1989, p. 23). 
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Nessa perspectiva, a escola como instituição social formadora tem o 

dever de não somente acompanhar as mudanças exigidas pela sociedade em todas 

as épocas históricas, mas buscar também alternativas para viabilizar uma formação, 

ao cidadão para o exercício pleno de sua cidadania.  

Os processos de formação, os conhecimentos adquiridos devem ser 

trabalhados como provisórios e inacabados, mas estimulando esse cidadão a ser 

sujeito de sua própria aprendizagem para manter-se em contínuo processo de 

formação. 

Ao final da década de 1970 e toda a década de 1980, de acordo com os 

estudos de Militrus (2002), a inovação teve como marco a luta pelo direito a 

educação que se produziu a partir de um movimento inovador formado pela 

participação direta dos profissionais da educação e movimentos sociais, momento 

em que se operacionalizava o processo de democratização do país. Nesse 

momento, tinha-se como perspectiva e modelo de inovação a crítica ao modelo de 

repressão que se instaurou no país. 

Nesse momento histórico, os estudos sobre inovação pedagógica 

voltaram-se predominantemente para uma visão político ideológica, devido a 

efervescência da luta política por um regime democrático que o país se encontrava 

naquele momento e que a escola também fazia parte. 

De acordo com Saviani (1980), o significado da inovação pedagógica no 

espaço escolar insere-se em um dado contexto social e fundamenta-se em três 

concepções filosóficas, em que cada uma tem um modelo e uma determinada visão 

de homem e de sociedade que se deseja formar. 

A primeira foi sustentada pela concepção humanista tradicional de 

educação, onde o homem é concebido como um ser pronto e acabado, tendo uma 

essência imutável, cabendo à educação apenas conformar-se com essa essência 

humana, sendo o ensino centrado no professor e o aluno é mero expectador 

(SAVIANI, 1980). 

Para a concepção humanista moderna, o homem, segundo Saviani 

(1980), é considerado um ser mutável a partir de sua existência e o ensino já é 

centralizado no aluno, na vida, na atividade. Nesta concepção, considera-se o aluno 

como centro do processo educativo. 

Por último, tem-se a concepção dialética da educação, em que o homem 

é considerado um ser concreto, resultado da síntese de múltiplas determinações 
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estabelecidas a partir das relações sociais, em uma realidade dinâmica e 

contraditória. Nesta concepção, o homem ao mesmo tempo em que transforma a 

natureza é simultaneamente transformado por ela. 

Em síntese, de acordo com Saviani (1980), a inovação em educação 

pode ocorrer nas duas últimas concepções, porém como visões de homem e de 

sociedade diferentes. 

Na concepção dialética, inovação na educação, significa colocar a 

educação a serviço da sociedade em geral visando mudanças tanto em nível de 

consciência quanto mudanças social, econômica e política, ou seja, na base 

estrutural da sociedade.  

De acordo com essa última concepção, inovação pedagógica, significa 

um posicionamento crítico, reflexivo do professor diante não somente de práticas 

pedagógicas tradicionais, mas também uma tomada de consciência de qual tipo de 

homem e de sociedade se deseja formar. 

A busca por mudanças qualitativas nas práticas pedagógicas até então 

desenvolvidas no âmbito escolar, deve necessariamente ligar-se não somente ao 

projeto político pedagógico da escola, mas, sobretudo, deve estar ligado, também, 

ao contexto social, político e cultural da sociedade, ou seja, a um projeto 

transformador da sociedade. 

Já a partir da década de 1990, a inovação pedagógica, segundo Militrus 

(2002, p. 229), passa a vincular-se as reformas do Estado, as quais tem-se as 

reformas educativas, posto que, 

A inovação passa a ser valorizada como estratégia política no quadro das 
transformações do Estado. Hoje é o sistema que exige das escolas e seus 
profissionais contínuo empenho inovador, sob total responsabilidade dos 
atores locais. 

A partir da primeira década do século XXI, essa categoria inovação 

pedagógica vai se naturalizando nos discursos educativos contemporâneos, 

principalmente nos projetos de reformas educativas, ganhando cada vez mais 

espaço nas políticas educativas e tornando-se elemento indispensável na formação 

docente e na gestão institucional (MACÍAS, 2005). 

Para Militrus (2002, p. 229), se nos anos 80 a inovação foi sinônimo de 

contestação política, na atualidade, o que ganha expressão é “o imperativo da 

competitividade internacional e das complexidades sociais decorrentes do 

desenvolvimento tecnológico”. Já para Correia (1989, p. 15): “Introduzir mudanças 
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na escola, reformar a instituição escolar ou difundir inovações nos sistemas de 

ensino são hoje referências obrigatórias em qualquer discurso que se quer coerente 

sobre a problemática da educação.” 

Correia (1989, p. 23), autor português, acrescenta ainda que, a 

necessidade de se introduzir mudanças nos sistemas de ensino e 

consequentemente nas instituições escolares é algo que não se tem como fugir 

porque a escola precisa se “adaptar às mudanças, para saber estar num mundo em 

contínua transformação, a escola tem de estar na mudança, tem de ser capaz de se 

mudar a si própria”, isto porque, 

O adulto que servia de modelo à formação escolar de uma criança 
considerada como um adulto inacabado é, da mesma forma que a criança, 
um ser inacabado e em formação contínua. Já não existe um quadro de 
referência estáveis em torno do qual se pode orientar a ação escolar, mas 
sim um quadro de referência multiforme e dinâmico onde não estão 
ausentes aspectos contraditórios (CORREIA, 1989, p. 22). 

Esse inacabamento é inerente ao desenvolvimento do ser humano, posto 

que seu processo de evolução como ser social e político jamais chega a 

terminalidade, dado o desenvolvimento contínuo e transformador da sociedade. A 

educação escolar do ser humano deve-se vincular a formação que se adquire em 

outros espaços educativos, pois a escola torna-se apenas mais um espaço de 

formação e para isso precisa estar articulada ao mundo que a rodeia, estender-se 

além-muros. 

A partir dessas e outras exigências advindas da sociedade do 

conhecimento tem-se a introdução, solicitação ou mesmo a exigência de práticas 

pedagógicas inovadoras nos sistemas educativos tornaram-se uma tônica nas 

reformas educativas, tendo como base o movimento da realidade social que se 

desenvolve em cada época histórica.  

De acordo com Brunner (2000), a educação encontra-se na atualidade 

iniciando o que ele denomina de “quarta revolução educacional” que se processa a 

partir das grandes e complexas transformações que a sociedade global vem 

passando. 

Segundo os estudos de Brunner (2000, p. 6), a primeira revolução 

educacional ocorreu na idade média, entre os séculos XII e XVI tendo como 

demarcação histórica o surgimento da escola e a educação escolarizada. Para ele 

“Fue esencialmente, una revolución en la forma de organizar el proceso educacional. 
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De un paradigma disperso, familiar y comunitario se pasó a un paradigma 

institucional, metódico y propiamente didáctico.”  

Para Aguerrondo (2009, p. 7) que também utiliza-se desse autor em seus 

estudos sobre inovação, essa primeira revolução representa “un processo 

sistemático, deliberado y especializado de enseñanza entre 1300/1600”. A autora 

complementa ainda: 

La enseñanza deja de ser un saber individual para transformarse en un 
oficio, con reglas explicitadas que se pueden transmitir. Con la aparición de 
la escuela los dispositivos tradicionales utilizados para enseñar – como la 
ejemplificación, premios y castigos, leyendas, observación – pasan a formar 
parte de un proceso sistemático, deliberado, especializado y focalizado en 
la enseñanza (AGUERRONDO, 2009, p. 35). 

A segunda revolução educacional foi demarcada pelo Estado, ao iniciar o 

processo de garantia a educação entre o período de 1750 a 1850, ou seja, passa a 

se denominar educação pública, ou seja, “De un paradigma privado se pasa a un 

público; de un paradigma de institucionalidad fragmentada a un de concentración de 

la tarea educativa. [...]. De la cultura oral de pasa al reino del texto impreso 

(BRUNNER, 2000, p. 6). 

Para Aguerrondo (2009), essas mudanças que demarcaram a segunda 

revolução no campo educacional vinculam-se ao processo de nascimento e 

consolidação da sociedade industrial que tem como momento marcante, a primeira 

revolução industrial. 

[...] cuando la función de la escuela pasa a estar centrada en lo individual – 
el alumno que aprende – a implicar una función social del Estado, que 
pretende generar una base de conocimiento secular común para 
transformar al súbdito en ciudadano (AGUERRONDO, 2009, p. 35). 

Aguerrondo (2009) expressa ainda que essa revolução não teve como 

objetivo as questões educativas e pedagógicas, por considerar que as inovações, os 

métodos de ensino e os enfoques teóricos adotados a mais de trezentos anos não 

foram questionados. Por isso na visão dessa autora, na segunda revolução 

educativa predominou a função social e política da escola, de forma que esta 

atendesse aos interesses históricos e políticos que se vivenciava naquela época. 

Quanto a terceira revolução para Brunner (2000), esta ocorreu a partir de 

1950 e foi marcada pela massificação educacional, e criou-se um novo paradigma 

ao se combinar o modelo educacional da época ao modelo industrial de massas, 

aproximando assim, ainda mais a escola do mundo do trabalho e, sendo 

imprescindível a exigência pelo domínio da leitura, escrita e noções básicas de 

matemática como conhecimentos básicos para a inserção da população ao mercado 
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de trabalho. O papel do Estado, nesse momento, foi tentar universalizar a educação 

primária e responsabilizar-se pela mesma. 

[...], convirtiendo al Estado en la agencia docente de la sociedad, al 
profesorado en un cuerpo de funcionarios públicos, a la escuela en un 
medio de producción estandarizada de enseñanza y disciplina y la 
educación en un derecho de ciudadanía y el principal medio para acceder al 
trabajo remunerado. La historia de la empresa educativa quedó así 
imbricada „con la historia de la construcción de la nación, de la democracia y 
el mercado, asumiendo funciones esenciales para la integración cultural, el 
régimen político y la economía (BRUNNER, 2000, p. 8). 

E por último, retomando as ideias de Brunner (2000), este coloca que está 

se iniciando neste século XXI, uma quarta revolução na educação. Esta tem como 

base de sustentação um novo paradigma caracterizado pelas novas tecnologias da 

informação e da comunicação que traz consigo profundas e complexas 

transformações de alcance mundial que vem penetrando com toda força todos os 

domínios da atividade humana, isto porque, 

Lo que caracteriza la revolución tecnológica actual es la aplicación de 
conocimiento e información, en el circuito de retroalimentación acumulativa 
que se da entre la innovación y los usos de la innovación. No se trata por 
tanto, solamente, de que el conocimiento y la información jueguem un papel 
económico y social relevante. [...]. Ahora lo distintivo es que las nuevas 
tecnologias son „procesos para ser desarrollados‟ y no „herramientas para 
ser aplicadas (BRUNNER, 2000, p. 9). 

Observa-se que nessa denominada quarta revolução educacional que se 

encontra em processo, o grande desafio a ser enfrentado pelos sistemas escolares 

são as contínuas revoluções tecnológicas e da comunicação que trazem como um 

dos grandes diferenciais a sofisticação e complexidade no desenvolvimento dos 

processos tecnológicos e comunicacionais, – pois esses deixam de ser usados 

meramente como ferramentas - exigindo do ser humano cada vez mais o domínio de 

conhecimentos complexos para o desenvolvimento desses processos tecnológicos e 

comunicacionais com inovação, criatividade e eficiência.  

Apesar desses autores, acima discriminados, chamarem de revoluções no 

campo educacional, mudanças decorrentes de profundas transformações sociais, 

este estudo entende estas “revoluções”, em cada momento histórico, muito mais 

como inovações pois, inovar na educação, significa buscar meios, alternativas que 

visem o desenvolvimento integral das capacidades cognitivas, enquanto 

pensamento teórico, emocional, físico e afetivo de maneira integrada e harmônica 

que se faça usufruto, no sentido de criar e fazer uso social do que se cria, se inova, 

se renova. 
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De acordo com Aguerrondo (2009), desde o século XVII, os métodos de 

ensino, avaliações, relação professor aluno, as práticas pedagógicas pouco ou 

quase nada se renovou na escola nos séculos passados até a atualidade, por isso a 

necessidade de se fazer uma reconversão nos processos de ensinar e aprender na 

quarta “revolução” educacional, tendo em vista que esses modelos de currículos 

padronizados, disciplinares e fragmentados não atendem mais a realidade da 

denominada sociedade do conhecimento.  

Para o momento atual, há que se considerar que, para que a inovação 

pedagógica aconteça no âmbito do espaço escolar, não deve ser considerado como 

um “fim em si mesmo, mas, um meio para transformar os sistemas educativos” 

(MESSINA, 2001, p. 226).  

O contexto educativo é complexo, dinâmico, diverso e contraditório, as 

tomadas de decisões estão ligadas aos macro e micro poderes, ou seja, aos que 

elaboram e deliberam sobre as políticas educacionais e programas – ligados aos 

macro poderes. E os micro poderes são aqueles que se encontram na escola e, que 

na maioria das vezes são chamados apenas para executarem as políticas e 

programas educacionais já determinados. 

Addine et al. (2004), com base em vários autores, consideram a inovação 

como: 

a) Processo de aparição de uma nova forma de conhecimento; 

b) Mudança, algo novo como parte de um processo; 

c) Melhoria tecnológica; 

d) Melhoria dos métodos e formas de organização de um processo. 

Considerando esses elementos, os autores definem a inovação 

pedagógica como: 

Mudanças que trazem consigo uma dada novidade em que um dos 
componentes que implica em novas formas de conhecimento, mudanças 
originais em qualquer uma de suas partes que, em consequência levam à 
otimização dos objetivos, ao aperfeiçoamento de sua direção (ADDINE et 
al., 2004, p. 16). 

Segundo Muñoz e Hernádez (2008), existem quatro enfoques que podem 

servir de guia para a inovação pedagógica docente, conforme a seguir:  

a) Enfoque tecnológico: entende a inovação como produto elaborado por 

meio de um processo racional com princípios, procedimentos, controle e 

etapas bem definidas. Neste enfoque tem-se uma visão instrumental do 
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professor, sendo um mero executor da inovação a qual foi pensada por 

um especialista; 

b) Enfoque cultural: compreende-se a inovação como cultura construída de 

forma significativa no contexto institucional a partir das práticas dos 

professores como ativos nesse processo de construção. O professor é 

considerado um sujeito criativo, com capacidade de tomadas de decisões, 

possui papel relevante e motivador junto aos seus alunos; 

c) Enfoque sócio crítico: este vincula-se as inter-relações entre ensino, 

ideologias profissionais e interesse sociais e culturais. Entende-se que a 

inovação já faz parte da formação docente e que o professor possui um 

pensamento reflexivo e crítico e autônomo visando mudanças no meio 

social e cultural. 

d) Enfoque integrador: busca a integração entre os enfoques já citados, 

compreendendo a inovação como processo de gestão de mudança e 

institucionalização com vistas ao crescimento individual e coletivo. O 

professor é compreendido como participante ativo de todo o processo de 

inovação9. 

A inovação pedagógica vincula-se diretamente a cada sujeito social 

envolvido com o processo educativo. Desde aqueles que elaboram e aprovam as 

diversas políticas educacionais, quanto aos que se encontram na escola. Todos que 

trabalham direta ou indiretamente no processo educativo precisam estar envolvidos 

nos processos de inovação e mudanças, na escola.  

Muñoz e Hernandez (2008) diferenciam três tipos de inovação 

relacionadas à escola, quais sejam: inovação pedagógica, inovação escolar e 

inovação socioeducativa e para distingui-las considera alguns critérios, tais como: o 

espaço no qual se desenvolve, qual âmbito será promovida a inovação, quem será o 

responsável pela promoção da inovação, a finalidade e os participantes. Apresenta-

se no quadro 4, as principais características desses tipos de inovação. 

 

 

 

 

                                                           
9
  Tradução livre da autora. 
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Quadro 4 - Tipos de inovação relacionadas à escola 

 

Critérios  Inovação Pedagógica Inovação Escolar  
Inovação 

Socioeducativa 

Espaço em 

que se 

desenvolve 

           Sala de aula               Escola      Comunidade 

Âmbito a ser 

Inovado 
 Prática pedagógica Processo institucional  Processos sociais 

Promotor  Professor Gestão e professores  Agentes sociais 

Finalidade 

 

 

 

 

 

 

Melhorar a aprendizagem 

dos estudantes e a prática 

pedagógica dos docentes, 

como a relação com os  

alunos, avaliação, 

metodologias. 

Melhorar a aprendizagem 

dos alunos, por meio dos 

processos institucionais 

como participação e 

compromisso dos setores 

educativos, liderança, 

identidade. 

 
 
 
 
 
 
 

Promover a 

formação dos 

agentes sociais 

para melhorar a 

aprendizagem dos 

estudantes. 

Participantes  Professor e estudantes 

Gestor, professores, 

alunos, pais, responsáveis 

e outros agentes sociais. 

 
 
 

Pais, responsáveis 

agentes sociais, 

professores e 

alunos. 

Fonte: Muñoz e Hernández (2008, p. 33). 

 

Destaca-se que esta pesquisa tem como foco a inovação pedagógica, 

porque esta encontra-se diretamente ligada à sala de aula e às práticas pedagógicas 

dos professores, pois de acordo com autores acima, a inovação pedagógica, 

Se origina a partir de la iniciativa del profesor – que incluso puede ser 
demandado inicialmente por sus propios alumnos – y se aplica al nivel de 
aula, en el contexto de su práctica pedagógica, siendo sus principales 
usuarios el proprio docente y los estudiantes, y su propósito se relaciona 
con el mejoramiento de los aprendizajes de estos y de las dimensiones que 
forman parte de esa práctica (MUÑOS; HERNÁNDEZ, 2008, p. 33). 

Portanto, em um espaço escolar disposto a mudar e a inovar acredita-se 

que é possível práticas pedagógicas inovadoras em que os professores podem fazer 

parte desse processo com criatividade e sobretudo tendo condições de trabalho 

adequadas. 

 

3.2 Inovação e criatividade na prática pedagógica 

 

Para a inserção na sociedade do século XXI é imprescindível que se 

desenvolva sujeitos criativos e inventivos, pois uma das características mais 
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marcantes deste século é o volume e ao mesmo tempo a velocidade de informações 

que circulam no ciberespaço. 

 Essa situação coloca em xeque o papel das instituições educacionais, na 

medida em que desperta a necessidade de trabalhar uma aprendizagem criativa e 

cumulativa de conhecimentos nas crianças e jovens, para que estes possam 

transformar esse universo de informações em conhecimento e fazer uso social do 

mesmo, por isso concorda-se com Hargreaves (2012, p. 367), quando este expressa 

que é fundamental a necessidade da persistência no desenvolvimento da 

criatividade: 

Persiste, portanto, a necessidade de cultivar pedagogias que enfatizem a 
criatividade; que desenvolvam conhecimentos aplicados como forma de 
melhorar a capacidade de resolução de problemas; que promovam 
aprendizagem permanente e capacidade de adaptação e de mudança, à 
medida que o ambiente de trabalho as exija; e que adaptem o ensino e a 
aprendizagem, de forma que a aprendizagem possa ser acessada nos 
locais, estilos e gêneros mais eficazes para cada estudante individualmente, 
e que maximizem seu desempenho e suas habilidades. 

Inovação e criatividade são categorias que se encontram intrinsecamente 

ligadas. Para que haja inovação é preciso que se tenham recursos humanos 

altamente criativos nos campos materiais e simbólicos da vida humana, pois, 

Na sociedade atual, o valor mais apreciado já não são as mercadorias, mas 
a informação. Comprar e adquirir informação, distribuí-la, controlá-la e 
convertê-la em conhecimento. Esses são os grandes desafios da pós-
modernidade e da globalização. A informação e o conhecimento se 
renovam de forma acelerada (CARBONELL, 2002, p. 55). 

O conhecimento adquirido, bem como sua utilização na criação do novo, 

é o diferencial entre as pessoas da era digital, ou seja, pode-se afirmar que a senha 

para se tornar cidadão globalizado além do domínio da tecnologia da informação e 

da comunicação e o uso criativo dessa sociedade do conhecimento é o poder 

criador, de inovar, de transformar conhecimentos em benefícios para a humanidade. 

Nessa perspectiva, muitos são os países que já investem alto em educação, como 

expõe Hargreaves (2012, p. 353, grifo do autor),  

Aumenta cada vez mais o numero de nações que são ou aspiram a ser 
economia do conhecimento. Sociedade do conhecimento não é apenas 
sinônimo de sociedade da informação. Em uma era de tecnologias 
eletrônicas, digitais e de satélites, as sociedades do conhecimento abordam 
a maneira pela qual as informações e as ideias são criadas, utilizadas, 
circuladas e adaptadas com velocidade cada vez maior em comunidades 
baseadas no conhecimento – isto é, redes de indivíduos que se esforçam 
em produzir e circular novos conhecimentos. 

 Segundo o dicionário Hauais de Língua Portuguesa, a palavra 

criatividade indica “qualidade ou característica de quem ou do que é criativo, 
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inventividade, inteligência e talentos natos ou adquiridos para criar, iventar, inovar”. 

Ser criativo significa “provido de criatividade, se caracteriza pelo caráter inovador, 

criador” (HOUAISS; VILLAR; FRANCO, 2009, p. 571). Para complementar, a palavra 

criatividade compõe-se de dois termos: o primeiro é creare advindo do latim e 

significa fazer e o segundo krainen do grego que significa realizar. 

Para Oliveira e Alencar (2008, p. 296), criatividade atualmente é uma 

palavra que faz parte cada vez mais do cotidiano das pessoas e “é definida em 

termos do resultado de uma atividade: pessoas criativas são pessoas que produzem 

produtos criativos.” Considerando o conceito das autoras, destaca-se então, que o 

grande e complexo desafio das escolas é desenvolver pessoas criativas para criar, 

produzir, inovar produtos criativos tanto no âmbito material quanto simbólico. 

A partir do exposto, partilha-se das contribuições de Torrence (1998 apud 

OLIVEIRA; ALENCAR, 2008, p. 297) quando este autor coloca que: 

É possível se ensinar a pensar criativamente, utilizando-se vários meios, 
sendo que o de maior sucesso envolve a função cognitiva e emocional, 
possibilitam adequada estrutura e motivação e dão oportunidades para 
envolvimento, prática e interação entre professores e alunos. 

É importante se estabelecer uma relação de interação permanente entre 

professores e alunos no processo de aprendizagem. O professor que tem uma 

prática pedagógica flexível, aberta, motivadora e coloca-se na função mediadora de 

orientar e acompanhar os seus alunos em um clima de constante busca e desafios, 

estes têm mais possibilidades de se desenvolverem de forma criativa e autônoma. 

Para Martinez (2002), na medida em que os níveis de criatividade dos professores 

emergem na atividade prática profissional, maiores possibilidades tem os alunos de 

desenvolverem seu potencial criativo. 

Os professores que se destacam por seus níveis de criatividade em sua 
atividade profissional possuem uma maior sensibilidade para a inovação e a 
mudança, o que lhes permite perceber como maior clareza as possíveis 
expressões de criatividade de seus alunos em sala de aula, ser mais 
tolerantes com muitos comportamentos vinculados a expressão criativa e ter 
maior disposição para investir tempo e esforço em ações que estimulem o 
desenvolvimento da criatividade (MARTINEZ, 2002, p. 195). 

Observa-se ainda que as funções cognitivas e emocionais são 

mecanismos vitais para se desenvolver a criatividade tanto do professor quanto dos 

alunos. Na medida em que o professor tem acesso em sua formação a questões e 

conhecimentos atualizados e desafiadores; sentem-se valorizados em sua função, 

tem um ambiente estimulador e acolhedor tende a se motivar e pensar de forma 

criativa em suas práticas pedagógicas. 
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Davydov (1988a), em suas pesquisas concluiu que um dos elementos 

fundamentais que leva o homem a se desenvolver plenamente e a realizar qualquer 

atividade com prazer, dedicação e afinco, são as emoções. Estas são como um 

termômetro em nossa vida. É um mecanismo de motivação que nos possibilita ser 

um constante vir a ser, a estar sempre no devir em um processo de transformação e 

autotransformação permanentes, com a marca das subjetividades do ser humano. 

De acordo com Davydov (1999 apud LIBÂNEO, 2004b, p. 14), 

A coisa mais importante na atividade cientifica não é a reflexão, nem o 
pensamento, nem a tarefa, mas a esfera das necessidades e emoções [...]. 
As emoções são muito mais fundamentais do que os pensamentos, elas 
são a base para todas as diferentes tarefas que um homem estabelece para 
si mesmo, incluindo as tarefas do pensar [...]. A função geral das emoções é 
capacitar uma pessoa a pôr-se certas tarefas vitais, mas este é somente 
meio caminho andado. A coisa mais importante é que as emoções 
capacitam a pessoa a decidir, desde o início, se de fato, existem meios 
físicos, espirituais e morais necessários para que ela consiga atingir seu 
objetivo. 

Compreende-se assim, que o ser humano é um todo estruturado dotado 

de funções cognitivas, emocionais, biológicas, afetivas e físicas para que se 

desenvolva integral e criativamente no contexto cultural e social a qual estar inserido 

e, o desequilíbrio entre uma dessas funções, pode levar esse ser humano a uma 

exclusão enquanto ser criativo por natureza. 

Quanto mais o homem se realiza pela sua principal atividade que é o 

trabalho, mais ele tende a desenvolver seu potencial criador frente aos recursos 

naturais e culturais. Por isso a importância de desenvolver a criatividade de forma 

plena ao longo da vida. A capacidade de criar é inerente ao ser humano e, provoca 

sentimentos de satisfação, de prazer e realização. Portanto, ao ser valorizada a 

capacidade criativa e criadora do homem, mais este se sentirá útil nesse cenário 

atual que vem se caracterizando pelas incertezas, medos e angústias, como bem 

expressa Martinez (2002, p. 196): 

Investir no desenvolvimento da criatividade dos professores e em sua 
formação específica, para que sejam capazes de criar estratégias e ações 
intencionais para o desenvolvimento da criatividade de seus alunos, 
constitui um importante objetivo do sistema educativo. Além disso. A 
criatividade, assim como para os alunos, pode constituir para os professores 
um importante elemento de realização, satisfação e bem-estar emocional, o 
que implica especial relevância em uma categoria profissional que se 
reconhece como submetida a elevados níveis de trabalho e estresse com 
suas consequências negativas para a saúde. 

No caso específico do professor, desenvolver sua criatividade, significa 

torna-se sempre aberto a novas experiências, ser autoconfiante, idealista, as vezes 

utópico, curioso, e sobretudo apaixonado pelo que faz. Porque é essa paixão, 
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assegurada pela função emocional, que faz com que seu trabalho seja saudável e 

autorrealizador. Tais processos favorecem o desenvolvimento da criatividade e 

consequentemente começa a adotar práticas pedagógicas inovadoras na sala de 

aula, tais como: 

Ouvir ideias diferentes das suas, encorajar os alunos a realizar seus 
próprios projetos; estimular o questionamento, dando-lhes tempo para 
pensar e para testarem hipóteses; estimular a curiosidade; criar um 
ambiente sem pressões, amigo, seguro; usar a crítica com cautela; e buscar 
descobrir o potencial de cada aluno (OLIVEIRA; ALENCAR, 2008, p. 296). 

Criatividade e inovação no processo de ensinar e aprender significa ainda 

considerar o aluno como o ator principal no processo de aprendizagem e, o 

professor sai da condição de transmissor para a condição de mediador no processo 

de aquisição do conhecimento.  

A mediação, como nos coloca Vigotsky (2003) é o que permite ao aluno 

avançar de sua zona de desenvolvimento real para a zona de desenvolvimento 

próximo. Nessa perspectiva, a função do professor, enquanto agente mais 

experiente do universo cultural, será o atuar na zona de desenvolvimento proximal 

(ZDP) para que o aluno avance cada vez mais em seu desenvolvimento integral. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que o sujeito se torna criativo na medida 

em que tem acesso e garantia ao conhecimento por meio da cultura. Considerando 

esse aspecto, o enfoque histórico cultural é essencial para se compreender que, ao 

se trabalhar com o conceito de ZDP o sujeito tem mais possibilidade de desenvolver 

sua criatividade, tendo em vista que a aprendizagem ocorrerá por meio da 

contribuição e interação tanto de sujeitos mais experientes quanto de instrumentos, 

sendo os mediadores nesse processo irterpsicológico, inicialmente para que alcance 

o processo intrapsicológico, ou seja, transformando, criando, recriando, renovando o 

que adquiriu no processo de formação. 

A criatividade existe de forma latente no sujeito e, para desenvolvê-la são 

necessárias as condições objetivas, sua interação permanente com outras pessoas 

e com a cultura. Esta, a cultura, é o elemento máximo para o desenvolvimento da 

capacidade criativa do ser humano. 

Ao tomarmos como referência o enfoque histórico cultural, observa-se 

que teóricos como Vigotsky, tiveram grande preocupação com o desenvolvimento da 

imaginação criadora desde a infância, como uma das condições psíquicas para o 

desenvolvimento da criatividade.  
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Pode-se afirmar que esta é também uma função psíquica superior, pois 

demonstra ser resultado da atuação cultural entre os seres humanos. Tendo esse 

princípio como base, pode-se considerar ainda a criatividade como parte da 

personalidade do sujeito, na medida em que é intrapsíquica, individual. 

Nesse contexto, a criatividade não é algo inato, ou herdado, mas uma 

potencialidade do ser humano a ser desenvolvida desde que tenha acesso às 

condições objetivas para que venha a tornar-se criativo, como: ambiente familiar 

estimulador, uma escola de qualidade que garanta, de fato, o desenvolvimento 

dessa função psíquica e, que nessa escola se tenha principalmente professores 

criativos para planejarem e realizarem práticas pedagógicas inovadoras. 

Para que se tenha alunos criativos é necessário que tenhamos primeiro 

professores criativos que contribua, de forma efetiva, na formação dos alunos com 

criatividade e inovação para que a educação seja valorizada como um dos 

componentes impar na vida de cada sujeito. 

Sendo assim, uma das questões centrais que se precisa fazer 

urgentemente é um repensar sobre as formas de ensinar e aprender, é preciso 

colocar em xeque nossa prática pedagógica que, em sendo, na maioria das vezes 

tradicional, não atende mais aos anseios do aluno do século XXI. Faz-se necessário 

refletir sobre o processo educativo na sala de aula com vistas a mudanças 

qualitativas no ato de ensinar e, a inovação pedagógica possibilita esse processo, 

pois no atual momento da sociedade globalizada “hay que inovar para educar, sino 

también y, quizá, prioritariamente, educar para inovar” (MARTÍN-GORDILLO; 

CASTRO-MARTÍNEZ, 2014, p. 5). Para Addine et al. (2004), processo de 

desenvolvimento da inovação requer: 

a) Geração e desenvolvimento de ideias relacionadas ao novo processo 

pedagógico; 

b) Seleção prévia das ideias básicas e avaliação antecipada dos 

resultados; 

c) Análise da inovação e definição das estratégias a serem usadas; 

d) Preparação dos recursos humanos; 

e) Pôr em prática as ideias; 

f) Avaliar os resultados e, 

g) Transferências da inovação. 
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A prática pedagógica inovadora pressupõe um redirecionamento da ação 

educativa na sala de aula, tendo como base uma ação intencional, renovada nos 

referenciais teóricos práticos, pois uma prática pedagógica inovadora caracteriza-se: 

Por uma ação pedagógica intencional, que ocorre a partir da ruptura com os 
paradigmas vigentes. Trata-se de uma ação datada, localizada, que implica 
contextualidade e inovação para esse contexto e nesse tempo. É fortemente 
marcada pelo protagonismo docente e pela adoção de atitudes docentes 
que materializem propostas pedagógicas orientadas pelo estímulo à dúvida; 
pela provisoriedade do conhecimento; pelo estreitamento de relações entre 
conteúdo e forma, teoria e prática, ensino e pesquisa; por ações 
colaborativas de aprendizagem e formação; pelo pensamento divergente e 
pela solidez teórico-metodológica (PENSIN; NIKOLAI, 2013, p. 41). 

Nesse sentindo, criatividade, inovação e prática pedagógica inovadora 

reafirmam-se como intrinsecamente interligados. Para que o professor tenha uma 

prática pedagógica inovadora é preciso que este desenvolva sua criatividade e, 

tendo esta como base em sua formação é possível inovar no campo educacional, 

pois, “La innovación es una realización motivada desde fuera o dentro de la escuela 

que tiene la intención de cambio, transformación o mejora de la realidad existente en 

la cual la actividad creativa entra en juego” (ARIAS, 2010, p. 3). 

No espaço escolar, as práticas pedagógicas inovadoras pressupõem a 

“criação de contextos de aprendizagens incomuns relativamente aos que são 

habituais nas escolas, como alternativas a insistência de contextos de ensino” 

(FINO, 2008, p. 277). É correr riscos, mas consciente de seu trabalho pedagógico e 

de seu papel na sociedade, é aventurar-se por caminhos desconhecidos, mas não 

sem rumo ou direção e sim fundamentado nos pressupostos didáticos pedagógicos. 

De acordo com o autor: 

Provocar o máximo de aprendizagem, com um mínimo de ensino pressupõe 
a criação de contextos ricos em nutrientes cognitivos [...], em que o aprendiz 
tem uma grande autonomia, e onde o professor assume o papel mais 
periférico, servindo de assistente, recurso, guia, agente metacognitivo, 
muito mais que transmissor (FINO, 2008, p. 278). 

Para este autor, inovação pedagógica, significa “rupturas de natureza 

cultural, tendo como fundo as escolas tradicionais para a emergência de culturas 

novas” (FINO, 2008, p. 279). Por isso, a inovação requer desejo de mudanças, 

comprometimento por parte do professor por uma outra prática pedagógica como 

alternativa ao que se vinha até então realizando, exigindo assim do professor, 

Capacidade para atuar de forma dinâmica na implementação de uma 
prática pedagógica que considere os novos paradigmas educativos, os 
quais se encontram alicerçados na capacidade de reflexão, de construção 
de alternativas que contribua para solucionar problemas sociais 
contemporâneos que tanto afligem a humanidade (PENSIN; NIKOLAI, 2013, 
p. 35). 
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A partir do exposto, acreditamos que a inovação pedagógica ganha 

sentido na medida em que possibilitar mudanças qualitativas para o atual 

desenvolvimento da sociedade do conhecimento e da informação, de tal forma que 

alcance “um conjunto de saberes, domínios e competências que respondam às 

transformações que vêm ocorrendo nas relações sociais e nos modos de produção e 

de organização do mundo do trabalho” (MILITRUS, 2002, p. 224). 

As práticas pedagógicas dos professores sustentadas na criatividade e 

inovação deve basear-se no pensamento produtivo, imaginativo, criador, tendo como 

meta a resultados melhores no processo ensino aprendizagem de seus alunos. 

Portanto, esses fatores devem estar voltados para a reformulação/formulação de 

novos valores, resultados e o estabelecimento de novas relações no coletivo pela 

busca de objetivos comuns, mas em consonância com os desejos, emoções e 

subjetividades dos sujeitos envolvidos. Nesse sentindo, partilha-se das ideias de 

Martinez, Scoz e Castanho (2012, p. 89) quando esta autora em seus estudos sobre 

criatividade, expressa que: 

Na ação criativa do sujeito, atualizam-se configurações subjetivas 
constituídas na sua história de vida e se produzem sentidos subjetivos 
diversos, dos quais participam, também, sentidos subjetivos e significados 
constituintes da subjetividade social, isto é, do espaço social no qual o 
sujeito realiza sua ação. 

Desta forma, inovação e criatividade enquanto fatores de aprimoramento 

das práticas pedagógicas encontram-se imbricados em um determinado contexto 

sociocultural que se traduzem em momentos de formação, desenvolvimento 

profissional a partir da aquisição de novos conhecimentos para em seguida ter-se-á 

o planejamento da ação pedagógica, assim como a intervenção e avaliação dessa 

ação na prática pedagógica, pois pratica pedagógica inovadora, significa: 

Uma ação educativa intencional, de natureza teórico prática, 
contextualizada. Isso implica assumir que a inovação nas práticas 
pedagógicas poderá corresponder à superação, à ruptura, ao pioneirismo 
local específico de uma sala de aula [...] (PENSIN; NIKOLAI, 2013, p. 38). 

Portanto, as escolas na atualidade são chamadas, convocadas a 

desempenhar sua função social com inovação e tal situação faz com que os 

professores busquem mudanças em suas práticas pedagógicas.  
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3.3 O Professor como profissional inovador e suas práticas pedagógicas 

 

O professor como profissional inovador, caracteriza-se pela sua 

capacidade de autonomia e independência e auto valorização frente ao que 

desenvolve em suas práticas pedagógicas, mantendo ainda um vínculo de 

pertencimento com os colegas e com a comunidade escolar. É um exímio caçador 

de seu crescimento profissional, pois esse enriquecimento didático pedagógico “le 

permite desarrollar nuevas innovaciones, en un dessarrollo de tipo espiral que se 

fundamenta en una constante crítica hacia su própria práctica pedagógica con el fin 

de mejorarla (MUÑOZ; HERNÁNDEZ, 2008, p. 51). De acordo com Imbernón (2011, 

p. 24), 

O professor ou professora não deveria ser um técnico que desenvolve ou 
implementa inovações prescritas, mas deveria converter-se em um 
profissional que deve participar ativa e criticamente no verdadeiro processo 
de inovação e mudança, a partir e em seu próprio contexto, em seu 
processo dinâmico e flexível. 

Acredita-se que todo processo de inovação traz em si a possibilidade de 

se repensar as práticas dos sujeitos envolvidos. Para inovar é preciso que a 

mudança se faça presente no contexto educacional, porque “mudar significa alterar 

as regras do jogo, aprender novos códigos culturais, desnaturalizar ou refletir sobre 

os padrões habituais” (MESSINA, 2001, p. 231). 

A partir da consideração da autora acima, sobre o significado de mudança 

no que tange o ambiente escolar, esta precisa ser permanente no sentido da 

reflexão contínua sobre o ato de ensinar e aprender que envolve todas àqueles que 

se encontram ligados aos processos educativos, objetivando tanto as mudanças 

quanto às inovações pedagógicas necessárias. Para Militrus (2002, p. 232): 

As inovações seriam resultantes da construção da identidade da escola, 
mediante trabalho coletivo que consolide interesses e posições distintas 
diante de compromissos comuns assumidos. As inovações, portanto, 
constituem projetos que fazem parte da proposta educacional da escola e 
que resultam de um processo de negociação entre portadores de visões e 
posições políticas educacionais diversas.  

Os primeiros passos para mudanças comportamentais, por exemplo, para 

que as inovações pedagógicas comecem a fazer parte da escola é superar os 

interesses de grupos as vezes conflituosos, por interesses comuns, para que se 

tenha compromissos e projetos em comuns, assim como trabalho em equipe e, isso 

se constitui como um dos desafios ao professor que deseja inovar sua prática 

pedagógica. 
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 Em um ambiente receptivo, acolhedor, desafiador e em busca dos 

mesmos objetivos e metas, as relações afetivas e emocionais fluem melhor e 

tornam-se como um dos mecanismos propiciador de inovações pedagógicas. Por 

isso a inovação volta-se para todos os espaços da escola, como nos coloca Macías 

(2007a, p. 29), 

La innovación educativa que involucro la selección, organización y 
utilización creativa de elementos vinculados a la gestión institucional, el 
currículum y/o la enseñanza, siendo normal que impacte en más de un 
ámbito porque suele responder a una necesidad o problema que por regular 
requiere respuesta integral. Estos ámbitos se concretan en una serie de 
prácticas que definen empíricamente los espacios praxiológicos 
susceptibles de innovación. 

A sala de aula é um dos espaços privilegiados para o desenvolvimento de 

práticas pedagógicas inovadoras, por esta ser o lugar único, no sentido de 

manifestar em sua plenitude a atuação do professor como profissional competente 

tecnicamente e socialmente. Por isso, esse profissional pode ser um dos grandes 

responsáveis pelas inovações que podem ocorrer no ambiente escolar, ou seja, ser 

“um agente de inovações”. Por isso concorda-se com as ideias de Kesnki (2012, p. 

103) quando esta expressa que: 

O papel do professor em todas as épocas é ser o arauto permanente das 
inovações existentes. Ensinar é fazer conhecer o desconhecido. Agente das 
inovações por excelência o professor aproxima o aprendiz das novidades, 
descobertas, informações e notícias orientadas para a efetivação da 
aprendizagem. 

Nesse sentindo, o professor como profissional inovador é aquele que tem 

em sua prática pedagógica a função não somente de transmitir a informação, mas 

sobretudo proporcionar a reflexão crítica sobre o conhecimento que o aluno está 

recebendo para que este tenha a possibilidade de fazer uso social desse 

conhecimento no meio que está inserido de forma crítica, reflexiva e autônoma. 

Na sociedade globalizada, o papel do professor se amplia, se 

complexifica, se torna ainda mais desafiante frente as transformações que veem 

ocorrendo de forma acelerada e que exigem respostas alternativas, inovadoras tanto 

no ambiente escolar quanto nos sistemas educativos como um todo.  

Um dos desafios desse profissional na atualidade é ser ou tornar-se um 

pesquisador incansável para que tenha uma prática pedagógica cada vez mais 

alicerçada nos referenciais teóricos e metodológicos que o permitam avançar com 

segurança no seu fazer pedagógico, ou seja, “ser um profissional que aceita os 
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desafios e a imprevisibilidade da época para avançar no conhecimento e definir seus 

caminhos, a cada instante.” (KENSKI, 2012, p. 104). 

Esse avançar no conhecimento e essa definição de caminhos significa 

fazer suas escolhas de forma consciente, sabendo seu ponto de partida e seu ponto 

de chegada com segurança e sustentação teórico prática. Por outro lado, essa 

definição de caminhos possibilita ainda a necessidade do professor que tem como 

meta a inovação em suas práticas pedagógicas visando seu desenvolvimento 

profissional, a busca por uma formação que se alicerce em três condições básicas 

de uma atitude profissional permanente, quais sejam: a reflexão, a pesquisa e a 

crítica defendidas e explicitadas pelos pesquisadores Ramalho, Núñez e Gauthier 

(2004) na obra “Formar o professor, profissionalizar o ensino: perspectivas e 

desafios”, na qual contribuem com estudos e pesquisas na área de formação e 

profissionalização docente, defendendo um modelo de formação que denominaram 

“Modelo Emergente da Formação (MEF)”. Para tanto, os autores em tela expressam 

que: 

Assumir a reflexão, a crítica, a pesquisa como atitudes que possibilitam ao 
professor participar na construção de sua profissão e no desenvolvimento 
da inovação educativa, norteia a formação de um profissional não só para 
compreender e explicar os processos educativos dos quais participa, como 
também para contribuir na transformação da realidade educacional no 
âmbito de seus projetos pessoais e coletivos (RAMALHO; NÚÑEZ; 
GAUTHIER, 2004, p. 23). 

Tomando como referência essas três atitudes ou requisitos na formação 

profissional docente, defende-se também que de fato para que o professor torne-se 

um profissional inovador é imprescindível que esses requisitos – reflexão, pesquisa 

e crítica – façam parte de sua formação continuada objetivando práticas 

pedagógicas inovadoras para o desenvolvimento de um trabalho pedagógico 

dinâmico, autônomo, crítico e reflexivo, mas sustentado por aportes teóricos 

metodológicos sobre a formação docente tendo como base a pesquisa tanto no seu 

trabalho prático quanto na busca por conhecimentos atualizados de sua área de 

atuação. 

De acordo com os autores acima citados, uma prática pedagógica sem 

fundamentação teórico metodológica, torna-se vazia e dificilmente haverá uma 

tomada de consciência sobre suas atuais práticas assim como de seu papel na 

sociedade como formador de novos cidadãos para que se tenha um salto qualitativo, 

ou seja, uma ação baseada em uma reflexão que retorna a ação, mas esta agora 
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qualitativamente melhor que a anterior, a denominada práxis, neste caso a práxis 

pedagógica em um movimento dialético. Nesse sentindo, para Ramalho, Núñez e 

Gauthier (2004, p. 26), 

A reflexão da prática é insuficiente quando não se dispõe de recursos 
metodológicos e teóricos que permitam uma nova práxis profissional. Neste 
sentido, a teoria desempenha com papel essencial em sua relação dialética 
coma prática, sendo mais produtiva na medida em que se orienta em novas 
referências teóricas do saber científico (e outras formas de saberes), na 
medida em que se realiza com métodos sistematizados (atitude de 
pesquisa) que levam a uma posição crítica da prática em questão. 

Quanto a pesquisa como atividade profissional, Ramalho, Núñez e 

Gauthier (2004, p. 26) defendem o tipo de pesquisa que “proporcione recursos 

metodológicos para avançar no desenvolvimento da profissão.” Esses 

pesquisadores destacam ainda que: 

[...], o professor é construtor da sua prática, de saberes, quando no contexto 
singular da sala de aula sob finalidades de pesquisas, na busca de criar 
situações mediadas por valores e critérios educativos. Os critérios implícitos 
na prática do docente são elementos essenciais da reflexão da prática 
(RAMALHO; NÚÑEZ; GAUTHIER, 2004, p. 76). 

Por último tem-se a crítica como mais um elemento norteador de 

construção ou reconstrução da atividade docente, tendo como base de sustentação 

a relação teoria e prática. Desta forma, para Ramalho, Núñez e Gauthier (2004, p. 

32), 

A crítica se constitui numa atitude que norteia a releitura da realidade 
educativa, sob referências que possibilitam compreender e transformar essa 
realidade educativa. Transformar a realidade educativa supõe superar 
práticas exclusivas e reprodutoras no contexto da sala de aula e no papel 
que deve ter a escola como espaço de conscientização para a democracia. 

Nessa perspectiva, essa trilogia reflexão-pesquisa-crítica, se constituem 

como elementos integrantes da prática pedagógica do professor como profissional 

inovador no seu metier que precisam integrar tanto a formação inicial quanto 

continuada. Na medida em que esse profissional intensifica a reflexão sobre sua 

prática embasada nos saberes teóricos práticos da docência, tem-se o avanço de 

sua autonomia no agir profissional frente as decisões, soluções a serem tomadas 

quanto a seleção, disciplina e organização do trabalho pedagógico. 

Carbonell (2002) coloca que a formação continuada do professor na 

perspectiva de práticas pedagógicas inovadoras se realiza em dois planos que se 

complementam. O primeiro, ocorre no plano individual que se caracteriza pela 

obtenção de saberes sólidos e sempre atualizados sobre as diversas áreas de 

conhecimento. 



 
  99 

 

O segundo, encontra-se no plano coletivo onde ocorre as trocas de 

experiências e o trabalho em equipe como elementos primordiais para a viabilização 

de uma cultura de inovação no interior do espaço escolar. Tais atitudes coloca o 

professor em constante estado de reflexão sobre sua prática pedagógica, tendo 

como sustentação a relação teoria e prática a partir dos saberes pedagógicos nesse 

processo de constante aprendizado. Para Carbonell (2000, p. 112), 

A formação permanente mais sólida e frutífera é a que se aprende a partir 
da reflexão sobre as práticas inovadoras, aquela que obriga a modificar as 
propostas originárias sobre as concepções de ensino e aprendizagem, em 
que a vivência produz reflexão e esta se apoia na vivência; e que, por fim, 
comporta mudança pessoal, ideológica e profissional. 

Ainda em seus estudos sobre inovação pedagógica esse autor elaborou o 

que denominou um “decálogo utópico” voltado para professores que já são ou 

desejam ser inovadores, como condições necessárias no seu fazer pedagógico. 

Segundo Carbonell (2000) os dez requisitos são: 

a) Reconhecimento social e autoestima profissional: É importante que 

reconheça e se valorize tanto a educação quanto a profissão docente 

como elementos essências e estratégicos para o desenvolvimento de 

qualquer tipo de sociedade; 

b) Formação inicial de professores: Outro elemento básico e estratégico 

para a melhoria da qualidade da educação são professores formados, 

licenciados, diplomados e atuando em suas respectivas áreas de 

formação; 

c) Corpo único de professores: Tanto a permanência dos professores em 

suas áreas de formação quanto a permanência na escola por mais tempo 

possibilita o fortalecimento da profissão e a aprendizagem dos 

estudantes; 

d) Formação permanente: Volta-se para as necessidades formativas dos 

professores visando o contínuo desenvolvimento profissional articulado a 

relação teoria e prática com fina de melhoria das práticas pedagógicas 

inovadoras, de forma que não se deixe cair na rotina; 

e) Autonomia para decidir algumas coisas importantes: Como formação 

de equipes de professores para discussões, decisões e elaboração e 

execução no coletivo dos projetos inovadores nas escolas; 
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f) O professor ou a professora não está só em classe: Para o professor 

inovador é importante buscar a colaboração de todos os setores da 

comunidade escolar para que tenha êxito na prática pedagógica; 

g) Tempo: Elemento fundamental para o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas inovadoras. O professor precisa de tempo para refletir e ir 

em busca de novas aprendizagens para seu sucesso profissional; 

h) Períodos sabáticos e reduções de jornadas: Este é mais um fator que 

pode integrar a atividade do professor inovador, tempo para dedicar-se 

ao aprofundamento dos estudos, objetivando seu desenvolvimento 

profissional; 

i) Estímulos, promoções e controle: Os resultados obtidos com as 

inovações pode tornar-se um elemento estratégico para o 

reconhecimento e promoção do professor inovador; 

j) Participação dos professores: É importante que o professor tenha vez 

e voz nas questões que é inerente ao exercício de sua profissão em 

função do papel que exerce na sociedade como formador de opiniões e 

de consciência. 

Esses pontos defendidos por Carbonell (2000) constituem-se em 

elementos para reflexão a qual podem contribuir sobremaneira junto ao professor 

como profissional inovador em suas práticas pedagógicas. 

É importante ressaltar que o professor inovador é também aquele que traz 

consigo a marca do desenvolvimento do seu pensamento criativo e crítico, ou seja, é 

um professor “propiciador do desenvolvimento da criatividade” (ALENCAR, 2002, p. 

168) de seus alunos, pois como já foi explicitado neste texto, inovação e criatividade 

andam de mãos dadas. De acordo com o autor, um professor criativo e inovador 

promove em seus alunos: 

a) Envolvimento, motivação, persistência e determinação; 
b) Curiosidade, espirito de aventura na exploração dos tópicos abordados; 
c) Independência; 
d) Autoconfiança; 
e) Impulso para experimentar e tentar tarefas difíceis (ALENCAR, 2002, p. 
168). 

Nesse sentido, a formação permanente do professor inovador é 

fundamental para que se mantenha sempre atualizado, buscando formas 

alternativas e inovadoras em sua prática pedagógica. Tal atitude permanente 

somente é possível se for considerado os elementos que já foram aqui explicitados, 
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principalmente as atitudes de reflexão, pesquisa e crítica defendidas por Ramalho, 

Núñez e Gauthier (2004).  

A atitude de professor pesquisador, reflexivo, crítico, para a inovação 
educativa e social supõe mecanismos institucionais que facilitem a mudança 
da estrutura escolar. O professor não é mais um técnico que executa os 
procedimentos vindos de uma „racionalidade técnica‟, e sim sujeito 
construtor de sua profissão. [...]. Como sujeito ativo o professor é um agente 
de „transformação‟ (RAMALHO; NÚÑEZ; GAUTHIER, 2004, p. 37). 

Considerando essa assertiva, pode-se afirmar que o professor poder ser 

sim um profissional inovador, desde que tenha consciência de sua formação 

contínua, de seu papel como sujeito que contribui para a transformação na 

sociedade, a partir do exercício de sua profissão comprometido com aqueles que lhe 

são confiados. Um professor inovador além de ser um profissional atento às 

mudanças de seu tempo, também é aquela que pode trazer em suas bagagens 

algumas características, tais como: 

a) Atento à diversidade cultural dos alunos; b) profissionalmente apto a 
desenvolver e apoiar a transdisciplinaridade; c) valorizador do ensino 
experimental e da investigação; d) conhecedor e dinamizador de 
tecnologias de informação; e) orientador sócio profissional dos alunos; f) 
gestor (PARDAL, 2001, p. 105). 

A caminhada é longa, difícil, árdua e complexa dada o movimento da 

realidade, posto ser as condições objetivas que produz o ser subjetivo, porém não é 

impossível, dado que tem-se tantos fatores que podem facilitar quanto dificultar esse 

percurso na busca por práticas pedagógicas inovadoras ao longo do 

desenvolvimento profissional docente em seu fazer pedagógico no movimento do 

real. 

 

3.4 Fatores que influenciam as práticas pedagógicas inovadoras na escola 

 

Para que se venha a ter inovações pedagógicas na escola vários fatores 

são determinantes, posto que estas não ocorrem de uma hora para outra, sendo um 

processo complexo que exige determinação, idas e vindas tanto em sua 

implementação quanto no seu processo de desenvolvimento. Nesse percurso, 

diversos são os fatores que podem tanto facilitar quanto dificultar a dinâmica de 

práticas pedagógicas inovadoras na escola. 

A escola insere-se em um determinado contexto sócio histórico os quais 

sofre as consequências do seu entorno e dos envolvidos nesse processo. Nesse 

sentido, de acordo com Carbonell (2000, p. 25), em processos de inovações, 
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[...] existem fases de turbulência e de descanso; momentos e sequências 
controladas e incontroladas; propostas que avançam coerentemente para 
uma mesma direção e outras que perdem gás e se ramificam em mil 
atividades desconexas... e frequentemente se dá um passo adiante e dois 
para atrás, [...]. 

Para além dessas questões, tem-se que se considerar ainda que existe 

um espaço e um tempo relativamente grande entre o ideal e o que é possível fazer 

no real, pois a realidade é um constante movimento dialético.  

Às vezes, esse processo traz frustações e angústias principalmente para 

os professores que são os grandes protagonistas desse processo. Por isso, mais 

uma vez Carbonell (2002, p. 26) coloca que, 

De fato, é preciso muito tempo para modificar práticas e atitudes 
incrustadas em processos ideológicos e culturais. O tempo da cultura 
escolar vai penetrando como um gotejar suave, mas persistente e não pode 
impor-se de um golpe da noite para o dia, seja por decreto ou pela ação 
voluntária de professores. 

Nessa perspectiva, pode-se afirmar que práticas pedagógicas inovadoras 

não ocorrem por decretos, pois estas centram-se muito mais em “processos que no 

produto, mais no caminho que na chegada” (CARBONELL, 2002, p. 25). Nesse 

caminhar, que se encontra a possibilidade de novos caminhos ou rotas. E são 

nessas possíveis “rotas” que surgem fatores que podem tanto facilitar quanto 

dificultar esse caminhar em busca de práticas pedagógicas inovadoras no interior da 

escola. 

De acordo com Marcelo (2013, p. 43), alguns fatores podem influenciar 

positivamente inovações pedagógicas nas escolas, tais como: 

- Un elevado número de docentes implicados en la innovación. 
- Una atención por las necesidades sentidas en el centro escolar. 
- Un liderazgo claro, impulsor de la innovación e integrador. 
- Apoyo y reconocimiento externo. 

Pode-se afirmar que, se em uma escola, um grande número de 

professores estão envolvidos no movimento que busca a inovação pedagógica 

pode-se afirmar que este fato expressa o compromisso destes docentes pela 

qualidade da educação, pois esforçam-se para superar suas práticas pedagógicas 

obsoletas demonstrando desta forma o compromisso com a educação. 

Este esforço tem como elemento propulsor a necessidade sentida na 

escola, não só decorrente dos projetos social e profissional dos alunos mas, 

sobretudo do fazer pedagógico dos professores. 

 Todo este esforço que ganha força na comunidade escolar, precisa de 

liderança para avançar nestas ações, de forma organizada, disciplinada e 
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comprometida com um projeto que vise mudanças tanto no âmbito escolar quanto 

na sociedade. 

 Práticas sustentadas por aspirações desta natureza, não só ganham 

apoio de toda comunidade escolar, mas, sobretudo merecem o reconhecimento 

externo da sociedade. 

Outro fator que se considera fundamental para o desenvolvimento de 

práticas pedagógicas inovadoras nas escolas é o domínio das tecnologias da 

informação e da comunicação como elemento norteador de inovações pedagógicas. 

Este fator pode-se constituir como uma das ferramentas imprescindíveis ao 

professor promotor de inovações, pois, 

El conocimiento tecnológico es el conocimiento acerca de los estándares de 
la tecnología, como los libros, las pizarras o las tecnologías más avanzadas 
como internet. Para el profesorado este conocimiento supone la necesidad 
de adquirir competencia para la gestión de una determinada tecnología. En 
el caso de las tecnologías digitales, supone el conocimiento sobre los 
sistemas operativos, capacidad para utilizar procesador de textos, hojas de 
cálculo, navegadores, correo electrónico (MARCELO, 2013, p. 35). 

Na medida em que esses fatores passam a integrar o cotidiano da escola, 

do trabalho pedagógico do professor, onde toda a comunidade escolar torna-se 

comprometida e corresponsável por mudanças na escola, com certeza aumentam as 

possibilidades de haver sucessos nas inovações pedagógicas, tendo como retorno, 

no mínimo, uma aprendizagem mais dinâmica e motivadora junto aos estudantes. 

O professor, tendo ainda o domínio sobre os recursos a serem utilizados 

em sua prática pedagógica sente-se também mais confiante, seguro e dinâmico no 

seu ato de ensinar. 

El profesor se involucra en prácticas innovadoras a partir de la motivación 
intrínseca que posea, el grado de comprensión que tenga acerca de su 
naturaleza y sentido, la formación profesional que pueda sustentarla y del 
tiempo que se le otorgue para desarrollarla (MUÑOZ; HERNÁNDEZ, 2008, 
p. 60). 

Nesse processo de mudanças na escola por meio das inovações 

pedagógicas é possível afirmar que continua sendo os professores os grandes 

atores desse processo, ainda que existam fatores de ordem estrutural, institucional, 

pedagógica que influenciam grandemente a implementação de práticas pedagógicas 

inovadoras, sem os professores tão pouco haverá possibilidade de inovação, pois 

em muito casos, que esses fatores influenciem de forma negativa, a vontade de 

superar os obstáculos encontrados no meio do processo de inovação encontram-se 

junto aos professores. 
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A principal força impulsora da mudança são os professores e professoras 
que trabalham de forma coordenada e cooperativa nas escolas e que se 
comprometem a fortalecer a democracia escolar. Um compromisso que 
seguindo um movimento de baixo para cima, orienta-se para a obtenção de 
uma educação integral que articula as experiências dos alunos e os 
problemas sociais reais com a cultura escolar, superando visão estreita, 
tecnicista e academicista do rendimento escolar (CARBONELL, 2002, p. 
30). 

Destacam-se, primeiramente mais alguns fatores que podem possibilitar 

ou impulsionar inovações pedagógicas no interior da escola a partir das 

contribuições de Carbonell (2002, p. 31): 

1. Equipes docentes sólidas e comunidade educativa receptiva – ou seja, 
uma equipe de professores estáveis e abertos a mudanças com desejos 
de mudança na escola; 

2. Redes de intercâmbio e cooperação, assessores e colaboradores críticos 
e outros apoios externos – o qual pode ocorrer a partir de experiências 
com outras escolas por meio das tecnologias da informação; 

3. A proposta de inovação e a mudança dentro de um contexto territorial – 
expansão das experiências de inovação entre as escolas de seu entorno 
social para que tenha mais apoio e colaboração; 

4.  O clima ecológico e os rituais simbólicos – volta-se para um clima de 
autoconfiança e bem estar entre os parceiros para que a inovação ocorra 
de forma tranquila; 

5. Institucionalização da inovação – esta deve fazer parte de toda a 
dinâmica da escola para que tenha aceitação e legitimidade; 

6. A inovação quando não avança, retrocede – fugir da inercia institucional 
e da rotina são condições necessárias para boas práticas pedagógicas 
inovadoras; 

7. Vivência, reflexão e avaliação. Como medir o êxito – criar mecanismos 
para que a inovação seja vivenciada em toda sua intensidade e ao 
mesmo tempo ser avaliada com rigor para se continuar avançando nesse 
processo. 

No que se refere ao trabalho em equipe, destacado neste estudo, fica 

claro que, no contexto da sociedade do conhecimento, uma das exigências nas 

diferentes formas de prática social, quer seja ela produtiva, política ou educativa é o 

trabalho em equipe e esta necessidade é sentido no seio da escola. Portanto, 

compartilha-se da ideia que o trabalho coletivo, com certeza, contribui para as 

inovações das práticas pedagógicas na escola. 

Tais fatores se bem planejados e assumidos por todos os envolvidos em 

um processo de inovação pedagógica tem possibilidade de se inovar e se vivenciar 

novas práticas educativas na escola. Carbonell (2002, p. 37), em seus estudos 

também registra ainda sete fatores que podem se constituir em dificuldades para o 

desenvolvimento de inovações pedagógicas no ambiente escolar, quais sejam: 

1. As resistências e rotinas dos professores; 
2. O individualismo e o corporativismo interno; 
3. Pessimismo e mal estar docente; 
4. Os efeitos perversos das reformas; 
5. Os paradoxos do duplo currículo; 
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6. A saturação e fragmentação da oferta pedagógica e 

7. Divórcio entre a pesquisa universitária e a prática escolar. 

Ao analisar-se a problemática da inovação escolar, Muñoz e Hernández 

(2008), sistematizam alguns fatores que podem facilitar ou dificultar a inovação na 

escola. O quadro 5, mostra-se esses fatores, de acordo com esses autores. 

 

Quadro 5 - Fatores que favorecem ou dificultam a inovação na escola 

 

Fatores facilitadores Fatores que dificultam 

1.  Disposição favorável dos docentes para a 

inovação 

1. A falta de motivação intrínseca dos 

professores para a mudança  

2.  Clara compreensão da inovação por parte 

dos professores 

2.  A excessiva verticalidade do desenho da 

inovação e a tomada de decisões a 

margem dos docentes 

3.  Suficiente preparação dos professores 

para executar a inovação 

3.  A baixa relação entre o conteúdo das 

inovações e as necessidades reais dos 

professores  

4.  Modificação administrativa e 

organizacional da escola 

4.  A preeminência da atuação individual em 

detrimento da cooperação entre os pares 

5.  Realização de um diagnóstico dos 

estudantes  
5.  A ausência de assessoria externa  

6.  Participação de outros atores sociais e da 

comunidade escolar 

6.  A realização de inovações que Impedem 

a participação de todos os docentes 

7.  Adequado tempo para as atividades que 

contempla a inovação 
7.  A improvisação e a falta de planejamento 

8.  Planejamento colaborativo, de 

institucional e pessoal  

8.  Carência de processos avaliativos e 

dificuldade de seguir o que foi planejado 

na inovação 

9.  Aperfeiçoamento dos professores e a 

presença de material didático  

9.  A carência de uma infraestrutura que 

facilite a difusão da inovação 

Fonte: Muñoz e Hernández (2008, p. 56) 

 

Na sociedade do século XXI, onde impõe-se mudanças para todos os 

setores sociais, não tem mais espaços para profissionais resistentes à mudanças, 

que são altamente individualistas e que não sabem trabalhar em equipe, são quase 

sempre corporativistas, prejudicando as práticas pedagógicas da escola, sem contar 

com o pessimismo e mal estar docente que quase sempre atormenta este tipo de 

profissional. 
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Esses são apenas alguns fatores que podem, de fato, dificultar a prática 

de inovações pedagógicas ainda que se tenha a boa vontade dos professores e 

demais sujeitos envolvidos nesse processo.  

A realidade escolar é dinâmica e contraditória e exige uma constante 

vigilância epistemológica quando se deseja sair de práticas tradicionais e caminhar 

por caminhos desconhecidos na busca por aprendizagens melhores e mais , 

dinâmicas tantos para o professor que também é um aprendiz na busca pelo novo, 

quanto para os estudantes que desejam novos conhecimentos para o exercício de 

uma cidadania crítica, criativa e autônoma.  
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4  NECESSIDADES FORMATIVAS NO CONTEXTO DA PRÁTICA 

PROFISSIONAL DOCENTE E FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

Na atualidade, a formação continuada de professores ganha novos 

espaços e está sendo cada vez exigida na atividade profissional docente, como um 

dos requisitos na busca pelo desenvolvimento profissional. A formação continuada é 

uma exigência da denominada sociedade do conhecimento. Novas necessidades 

formativas emergem do contexto da prática profissional docente, a qual encontra-se 

inserida em um determinado contexto histórico, político e social que definem, por 

sua vez, tipos específicos de formação continuada. 

Por isso, é necessário aos professores, constantemente repensar e 

aperfeiçoar sua prática profissional docente, tendo em vista que a aquisição de 

conhecimentos técnicos pedagógicos é inerente à carreira docente.  

Na sociedade do conhecimento se requer um profissional que busque 

continuamente seu desenvolvimento profissional, com conhecimentos atualizados e 

balizados por uma identidade docente que a cada momento histórico se renove, se 

reinvente, se reconstrua em um processo de aprendizagem contínua. Nesse 

processo, a escola, pode também torna-se, ser a instituição privilegiada para 

“apresentar-se como a unidade fundamental para promover a profissionalização 

docente” (RAMALHO; NÚÑEZ, 2012, p. 231). Para esses experientes estudiosos da 

área de formação e profissionalização docente,  

[...], a formação que contribui para a profissionalização é aquela que tem 
impacto no desenvolvimento profissional dos professores e em suas 
identidades pessoais e profissionais. A formação não se constitui num 
processo de transmissão de conhecimentos ou de treinamento, e sim num 
processo de construção de identidades pessoais e profissionais dos 
docentes, com o objetivo de desenvolver a cultura das instituições 
formativas como instituições que aprendem (NÚÑEZ; RAMALHO, 2005, p. 
103). 

Pelo menos, no âmbito das políticas educacionais, tem-se observado os 

esforços para com o ensino médio por parte do governo brasileiro, com o intuito de 

garantir uma oferta de qualidade nesse nível de ensino. Em parte, pela pressão da 

sociedade civil, e por outro lado, porque os governantes começaram a dar conta dos 

efeitos negativos que a falta de investimentos, nesse nível de escolaridade, tem 

causado ao desenvolvimento e crescimento do país, ao longo dos anos de 

esquecimento. 
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Tal fato pode ser constatado com as seguintes aprovações no 

ordenamento jurídico: a LDB 9394/96 (BRASIL, 1996); Emenda Constitucional nº. 

59/2009 – que consolida o direito a educação dos 04 aos 17 anos (BRASIL, 2009a); 

Portaria nº. 971/2009 – que cria o ProEMI (BRASIL, 2009c); Res./CEB nº. 2/2012 – 

institui as Diretrizes Curriculares para o ensino médio (BRASIL, 2012b); Portaria nº 

1.140/2013 – institui o Pacto Nacional pelo Ensino Médio (BRASIL, 2013b); o 

PNE/2014 com suas metas a serem atingidas em um prazo de dez anos, aprovação 

recente da Resolução nº. 2/2015 que define as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para as formações inicial e continuada de professores. Encontra-se ainda em 

processo de discussão nas diversas instâncias educacionais para ser aprovada a 

Base Nacional Comum Curricular, dentre outros (BRASIL, 2015a). 

Todo esse conjunto de leis, resoluções, portarias que normatizam a 

escolaridade média na atualidade tem como premissa reestruturar a escola e a 

educação básica brasileira, em especial o ensino médio que há muito tempo tornou-

se um desalento para estudantes e professores que se encontram diariamente em 

um contexto de incertezas e às vezes de abandono. Nesse sentindo, considera-se 

importante que, 

[...] a formação de professores da educação secundária exige que a essa se 
dedique uma investigação intensa, que se conheça o seu exacto papel no 
sistema educativo no presente e face ao futuro e que se lhe „reinvente‟ uma 
identidade. Esse será um dos caminhos possíveis para a „reconstrução‟ da 
identidade do professor da educação secundária (PARDAL, 2001, p. 86).. 

A reforma desencadeada no ensino médio tem como finalidade promover 

mudanças significativas a médio e longo prazo, tanto no sistema de ensino como 

nos projetos pedagógicos, como reestruturação do espaço/tempo escolar e, 

principalmente na formação de professores, a partir de princípios pedagógicos 

assentados nas transformações técnico científicos da sociedade contemporânea. 

A proposta do Ensino Médio Inovador pressupõe uma mudança de 

postura, de redirecionamento da cultura escolar de todos que fazem a escola, em 

especial, dos professores, do seu saber pedagógico, significando que a forma, o 

jeito que se ministrava as aulas aos alunos precisam ser repensadas.  

Tais desafios impostos à prática profissional docente, fertiliza os espaços 

da escola para a emergência de novas necessidades formativas, desencadeadas a 

partir desse contexto e consequentemente, urge necessidade de formação 

continuada, como um dos mecanismos para superar as novas necessidades 

formativas e, criando possibilidades de inovação da prática pedagógica, pois, 
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O contexto da atividade docente, à luz das reformas educacionais, deve 
experimentar transformações profundas. Estas devem perfilar novos 
modelos de organização, novos estilos de gestão do conhecimento e uma 
nova cultura escolar (RAMALHO; NÚÑEZ, 2012, p. 232). 

Não há dúvidas de que todo e qualquer profissional precisa de formação 

continuada. Esta é uma realidade na sociedade do conhecimento que avança de 

forma acelerada com as transformações tecnológicas da era digital, pois se é 

verdade que a sociedade está em constantes mudanças e como parte desta 

sociedade, a escola reflete estas mudanças, é de tal forma verdadeiro que o 

professor do ensino médio brasileiro somente poderá ter práticas pedagógicas 

inovadoras a partir do momento em que os conhecimentos que orientam estas 

práticas, na escola, sejam de tal forma, renovados, revistos e atualizados, visando 

atendê-los nos diversos contextos da atividade docente. 

Esse contexto de exigências indica que novas necessidades formativas 

de professores emergem, no contexto das escolas do ensino médio. A emergência 

de novas necessidades formativas de professores e, a prioridade destas em um 

processo de formação continuada, coadunam com as novas exigências do mundo 

globalizado, que exige sujeitos mais qualificados e competentes, perpassando 

necessariamente por uma formação continuada para que se tenha um 

desenvolvimento profissional contínuo e progressivo. 

Entende-se que um dos grandes desafios dos professores do ensino 

médio, neste século, será o de encontrar ou reencontrar novos caminhos no fazer 

pedagógico, objetivando alternativas inovadoras no processo de ensinar e aprender 

ao se transmitir os conhecimentos produzidos historicamente pela humanidade de 

forma que haja aprendizagem dos conteúdos e que os alunos possam fazer uso 

social desse conhecimento em sua vida prática, social e cultural. 

A partir desta compreensão, este capítulo tem como propósito subsidiar 

teoricamente este estudo tendo como referência a categoria necessidades 

formativas a partir das contribuições epistemológicas da Teoria da Atividade de 

Aléxei Nikoláevich Leontiev, como um referencial alternativo para se compreender a 

prática profissional docente ao se considerar esta como Atividade. Buscou-se ainda 

apresentar algumas perspectivas sobre necessidade formativas, bem como alguns 

conceitos sobre a profissionalização da docência, profissionalidade e 

profissionalismo mostrando, que no contexto da prática profissional docente 

atividade, essas categorias são imprescindíveis para potencializar o 
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desenvolvimento profissional docente, por considerá-las como uma unidade 

dialética. 

Autores como Ramalho e Núñez (2004, 2011a, 2012, 2014), já vem 

alguns anos realizando estudos e pesquisas na Base de Pesquisa: Formação e 

Profissionalização Docente, contribuindo sobremaneira para saltos cada vez mais 

qualitativos no âmbito da formação de professores. Além desses estudiosos tem-se 

também Gatti e Barreto (2009); Marcelo (1997, 2010); Pardal (2001), dentre outros 

que buscam em seus estudos compreender e contribuir com a profissionalização da 

docência enquanto uma das categorias que norteia o campo de atuação do 

professor a partir de sua profissionalidade e profissionalismo, visando um contínuo 

processo de desenvolvimento profissional.  

 

4.1  Profissionalização da docência: profissionalidade, profissionalismo e 

desenvolvimento profissional docente.  

 

Na sociedade do conhecimento e da informação, vive-se, a cada instante, 

um acelerado processo de mudanças e consequentemente, de exigências a todos 

os sujeitos sociais e, com os professores não poderia ser diferente, ao contrário, a 

exigência constante por uma formação atualizada é eminente, principalmente 

àqueles que integram o ensino médio brasileiro. 

Os desafios que decorrem das novas formações sociais e econômicas e 
das novas tecnologias da informação, que vem revolucionando o dia a dia 
das sociedades e das escolas, exigem destas e dos professores em 
particular uma elevada capacidade intelectual de aprendizagem, de 
formação e de desenvolvimento, o que situa os professores e sua formação 
no „epicentro‟ da questão (RAMALHO; NÚÑEZ, 2014, p. 18). 

Dentre as pessoas que integram esse nível de educação, destacam-se, 

neste estudo, alunos e professores. Os primeiros buscam a escola a procura de 

conhecimentos científicos que os ajudem a vencer os desafios impostos pela 

sociedade do século XXI. Os últimos, os professores, buscam a partir de uma 

formação continuada conhecimentos atualizados que os possibilitem atender as 

reais necessidades dos alunos. Para Marcelo (1997, p. 128), 

[...] a profissão docente encontra-se em uma encruzilhada que deve 
resolver dando respostas inovadoras aos problemas que a educação tem 
apresentado em nossos dias. De nada adianta recordar que „qualquer 
tempo passado foi melhor‟. O tempo que nos coube viver é este e nele 
arriscamos algo tão importante como a capacidade de permanência de uma 
instituição que, ao longo dos últimos séculos, contribuiu como nenhuma 
outra para assegurar a igualdade e o acesso ao conhecimento das pessoas. 
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[...]. O desafio, portanto, é transformar a profissão docente em uma 
profissão do conhecimento. Uma profissão que seja capaz de aproveitar as 
oportunidades de nossa sociedade para conseguir que respeite um dos 
direitos fundamentais: o direito de aprender de todos os alunos e alunas, 
adultos e adultas. 

Os professores precisam de uma sólida fundamentação teórica para que 

a prática pedagógica seja consistente e eficaz no sentido de ter consciência daquilo 

que está realizando na sala de aula junto aos seus alunos. Para tanto, faz 

necessário discussão quanto aos conceitos de desenvolvimento profissional 

docente, profissionalidade e profissionalismo, onde ganham sentido e significado 

quando são considerados no decorrer do processo de formação continuada, ao se 

considerar o contexto do trabalho docente dos professores. Para Nóvoa (1995, p. 

38), 

A formação de professores pode desempenhar um papel importante na 
configuração de uma „nova‟ profissionalidade docente, estimulando a 
emergência de uma cultura profissional no seio do professorado de uma 
cultura organizacional no seio das escolas. 

Esses desafios exigem uma mudança de comportamento e postura diante 

do que até então satisfazia a ambos os sujeitos sociais, professores, estudantes e a 

própria sociedade. Nesse contexto, a preocupação com a formação dos professores 

tem sido uma constante, porque na atualidade tornou-se comum exigir-se do 

professor uma prática pedagógica inovadora, criativa e dinâmica, sob o argumento 

que a atividade prática profissional do professor desenvolvida nos espaços 

educativos não corresponde mais as novas necessidades das economias 

globalizadas, exigindo-se assim, que “a docência como profissão precisa rever-se e 

reconstruir-se para continuar cumprindo os compromissos morais que veio 

desenvolvendo: assegurar o direito de aprender de todos os meninos e meninas, 

adultos e adultas” (MARCELO, 1997, p. 115). 

Desde a década de 1990, a Comissão da UNESCO, já registrava as 

exigências quanto a formação de professores como é indicado em seu Relatório a 

partir de um estudo sobre a Educação para o século XXI, denominado “Educação: 

um tesouro a descobrir”, organizado por Jacques Delors. Essa comissão atribui à 

educação um papel ambicioso no desenvolvimento dos indivíduos e das sociedades 

(DELORS, 2003). Em suas análises, no que tange aos professores, a comissão 

destaca entre outros elementos que: 

A contribuição dos professores é crucial para preparar os jovens, não só 
para encarar o futuro com confiança, mas para construí-lo eles mesmos de 
maneira determinada e responsável. É desde o ensino primário e 
secundário que a educação deve tentar vencer novos desafios: contribuir 
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para o desenvolvimento, ajudar a compreender e, de algum modo, a de 
dominar o fenômeno da globalização, favorecendo a coesão social. Os 
professores têm um papel determinante na formação de atitudes – positivas 
ou negativas – perante o estudo (DELORS, 2003, p. 152). 

A Comissão em seu Relatório propõe ainda que “todos os governos 

devem pôr especial empenho em reafirmar a importância dos professores da 

educação básica e criar condições para que melhorem as suas qualificações” 

(DELORS, 2003, p. 159). E, segundo Ramalho e Núñez (2012, p. 229): 

Em nível internacional, as reformas educacionais, que refletem tempos de 
mudanças educacionais, marcadas pela diversidade cultural e por 
desigualdades, têm tomado a „profissionalização docente‟ como categoria 
estruturante da atividade do professor na sociedade da informação e do 
conhecimento e das economias globalizadas.  

Tal fato tem suscitado muitos debates e pesquisas acerca da 

profissionalização docente. Por um lado, sendo às vezes tomada como a verdadeira 

e única vilã de todos os problemas enfrentados atualmente pelos diversos níveis 

educacionais, causando desconforto aos professores, colocando a própria 

identidade profissional docente em xeque. Por outro lado, esses fatores detectados 

ou não em sua totalidade, passam a balizar algumas políticas e programas 

educacionais voltados especificamente para a formação de professores, mas sem 

que estes, como principais interessados, na maioria das vezes, sejam consultados, 

isto porque “muitas vezes a profissionalização se reduz à dimensão da 

profissionalidade (processo interno), o que supõe a formação voltada para o 

desenvolvimento de competências, saberes e habilidades para o ensino” 

(RAMALHO; NÚÑEZ, 2012, p. 229). 

Como apontado por Ramalho e Núñez (2012), de fato, a formação 

continuada atende somente a um dos aspectos do desenvolvimento profissional 

docente, qual seja, o da profissionalidade. No entanto, há que se considerar outro 

elemento determinante nesse contexto, o profissionalismo, como uma das condições 

sine quo non para a qualidade da educação. Portanto, 

O desenvolvimento do professor como profissional exige atenção profunda 
e harmônica da profissionalidade e do profissionalismo, que dizem respeito, 
respectivamente, a identidade profissional e ao exercício profissional num 
contexto concreto, não sendo, nesse caso, suficiente a boa disposição e 
boa formação de professores. É necessário, igualmente, um contexto de 
trabalho que permita a efetivação de projetos individuais e coletivos 
(RAMALHO; NÚÑEZ, 2012, p. 230). 

Entende-se que essas categorias são estruturantes da formação docente 

e, que de acordo com cada época histórica da humanidade sofrem mutações, na 

medida em que novas exigências são impostas a escola pela sociedade impondo, 
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desta forma, novos desafios à formação docente. Compreende-se que a 

profissionalização docente é ampla e complexa e, seu marco inicia-se com a 

formação inicial e seu processo aprofunda-se com a formação continuada ao longo 

da carreira docente. A profissionalização docente é decorrente de: 

[...]um processo de socialização , de comunicação, de reconhecimento, de 
negociação entre projetos individuais e os dos grupos profissionais. Mas é 
também um processo político e econômico, porque no plano das práticas e 
das organizações induz novos modos de gestão do trabalho docente e de 
relações de poder entre os grupos, no seio da instituição escolar e fora dela 
(NÚÑEZ; RAMALHO, 2008, p. 4). 

Portanto, profissionalização docente se refere aos conhecimentos técnico, 

didático-pedagógicos adquiridos ao longo de um processo de formação que se 

desenvolve em contextos específicos, tendo como base de sustentação as 

dimensões técnicas, políticas, éticas e psicológicas que são o alicerce da construção 

e consolidação da identidade profissional docente. Nesse processo, a 

profissionalização é compreendida ainda, 

Como o desenvolvimento sistemático da profissão, fundamentada na prática 
e na mobilização/atualização de conhecimentos especializados e no 
aperfeiçoamento das competências para a atividade profissional. É um 
processo não apenas de racionalização de conhecimentos, e sim de 
crescimento na perspectiva do desenvolvimento profissional (RAMALHO, 
NÚÑEZ, GAUTHIER, 2004; p. 50). 

Integram ainda esse processo a profissionalidade e o profissionalismo 

como eixos estruturantes do processo de profissionalização docente, formando uma 

unidade dialética. Ao primeiro, reserva-se os conhecimentos teórico práticos 

imprescindíveis a atividade profissional docente, ou seja, é o que legitima o saber do 

professor em determinada área de conhecimento no campo intelectual de poder 

(BOURDIEU, 1998) a partir de seu diploma, pois, segundo Núñez e Ramalho (2008, 

p. 4), “por meio da profissionalidade, o professor adquire as competências 

necessárias para o desempenho de suas atividades docentes e os saberes próprios 

de sua profissão.”  

O segundo, profissionalismo, liga-se a subjetividade do ser professor, 

como agente de mudanças, motivador do processo educativo, ao mesmo tempo 

autoreflexivo do ser e estar na profissão face às exigências sociais, as condições de 

trabalho, de salario, a partir dos valores éticos e políticos os quais são alicerçados 

ao longo da existência humana, em uma frase, refere-se ao status social desse 

profissional. Para tanto, partilha-se das ideias de Núñez e Ramalho (2008, p. 4) ao 

expressarem que o profissionalismo, 



 
  114 

 

É uma construção social na qual se situa a moral coletiva, o dever ser e o 
compromisso com os fins da educação como serviço público, para o público 
(não discriminatória) e com o público (participação). O profissionalismo se 
associa ao viver-se a profissão, às relações que se estabelecem no grupo 
profissional, às formas de se desenvolver a atividade profissional. 

Essas categorias integram o processo de formação de professores em 

sua totalidade. São dimensões que devem ser consideradas nos processos de 

formação inicial e precisam se aprofundar nos programas e planos de formação 

continuada. Segundo Imbernón (2011, p. 30): 

A formação docente comporta um conhecimento pedagógico específico, um 
compromisso ético e moral e a necessidade de dividir a responsabilidade 
com outros agentes sociais, já que exerce influência sobre outros seres 
humanos e, portanto, não pode nem deve ser uma profissão meramente 
técnica de „especialistas infalíveis‟ que transmitem unicamente 
conhecimentos acadêmicos. 

A formação continuada de professores perpassa todas as dimensões da 

vida do professor, pois somente os conhecimentos acadêmicos, ou o domino da 

competência técnica não dão conta das situações concretas existentes nos diversos 

contextos educativos. Faz-se necessário o equilíbrio entre as dimensões técnica, 

psicológica e política na atividade prática profissional do professor. São esses 

elementos constitutivos da cultura profissional docente que possibilitam a 

consolidação da identidade docente. Para Veiga (2012, p. 17), 

A identidade é um lugar de lutas e conflitos, é um espaço de construção de 
maneira de ser e estar na profissão. [...]. A construção da identidade 
docente é uma das condições para sua profissionalização e envolve o 
delineamento da cultura do grupo de pertença profissional, sendo integrada 
ao contexto sociopolítico. 

Por isso a profissão docente é uma das mais singulares, porque 

constantemente precisa-se fazer uma revisão dos significados sociais que norteiam 

a prática pedagógica. E essa revisão somente é possível a partir de uma formação 

continuada baseada em fundamentos teóricos metodológicos e didáticos, colocando 

o professor como centro desse processo e não como um simples receptor de 

pacotes de formação.  

É preciso que o professor seja agente, corresponsável pelo seu processo 

de formação, de forma a desenvolver atitudes de crítica, pesquisa e reflexão 

(RAMALHO; NÚÑEZ; GAUTHIER, 2004) para recriar, inovar sua prática profissional 

docente. Isto porque a formação busca “a emancipação de um coletivo profissional 

autônomo e construtor de saberes e valores próprios” (VEIGA, 2012, p. 17). Deve-se 

considerar a formação inicial como um dos elementos norteadores a formação 

continuada, como destacam Ramalho e Núñez (2011b, p. 212), 
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A formação continuada deve estar relacionada com a formação inicial. 
Como se tem discutido, a formação inicial prepara para o início da atividade 
profissional da docência, e a formação continuada potencializa o 
desenvolvimento profissional, subsidiando a consolidação/reconstrução das 
identidades dos professores [...]. A formação continuada implica uma ação 
profunda dos e sobre os professores, orientada para a transformação do ser 
e do saber da profissão, com consequências positivas no contexto da 
escola. 

Esse conceito de formação continuada defendido pelos autores em pauta 

é bastante abrangente e ao mesmo tempo relacional ao estabelecerem um contínuo 

dialético entre os processos de formação inicial e continuada, tendo em vista que “o 

desenvolvimento profissional docente ocorre quando o professor adquire 

conhecimentos, destrezas e atitudes adequadas com vistas ao desenvolvimento de 

um ensino de qualidade” (MARCELO, 1997, p. 62). 

Segundo ainda Ramalho e Núñez (2014, p. 27), a formação continuada 

de professores pode ser compreendida também como: 

Processo de apropriação sistemática da cultura docente profissional, no 
contexto formal se orienta para o desenvolvimento profissional e para a 
identidade profissional. A formação continuada é mais que instrução ou 
aprendizagem de conhecimentos, pois inclui interesses, intenções, 
motivações, caráter, capacidades, condutas, atitudes, valores, dentre outros 
elementos que levem a um novo estágio, qualitativamente diferente, no 
desenvolvimento profissional. A formação continuada, portanto, está 
associada ao desenvolvimento profissional. 

Essa assertiva possibilita refletir sobre a formação continuada de 

professores como um processo longo, complexo, que exige uma práxis a partir de 

uma formação embasada em saberes profissionais docentes existentes e exigidos 

pela sociedade, visando o contínuo desenvolvimento profissional docente com vistas 

a atender e acompanhar as transformações aceleradas ocorridas neste século.  

O desenvolvimento profissional docente, objetiva sempre novos 

conhecimentos sistematizados do saber profissional, do saber fazer e do saber ser, 

com vista a mudanças qualitativas que se materializa no exercício da prática 

docente. Porém, como mais um dos componentes integrantes da formação 

continuada, constitui um processo contínuo e progressivo de um projeto de vida do 

professor ao interagir dialeticamente com a profissionalidade e o profissionalismo no 

contexto da atividade profissional docente, tendo em vista que, 

El desarrollo profesional se ve potenciado cuando la escuela construye la 
capacidad para organizarse como comunidad profesional de aprendizaje, 
como hemos aprendidos tanto de las “organizaciones que aprenden” como 
de las llamadas „culturas de colaboración‟ o comunidades de práctica 
(BOTÍA; BOLÍVAR-RUANO, 2012, p. 28). 
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A partir dessa assertiva, considera-se ainda que a formação continuada 

também é aprendizagem. O professor aprende na medida em que se apropria do 

conhecimento em um processo interpsicológico (realidade objetiva) e 

intrapsicológico (realidade subjetiva), conforme Vigotsky (2003). Isto porque a 

aprendizagem, 

Acontece quando há mudança de conhecimento, habilidades, condutas, 
experiências no processo de aperfeiçoamento das suas competências 
profissionais, para serem integradas como elementos na configuração e 
reestruturação das identidades e do desenvolvimento profissional, face às 
novas necessidades, aos novos motivos e perspectivas (RAMALHO; 
NÚÑEZ, 2014, p. 25). 

No entanto, para que tal fato ocorra é preciso ter clareza que essa prática 

é complexa e não ocorre somente a partir das reformas educacionais, mas levar em 

consideração que: 

As propostas de formação continuada devem obedecer às necessidades da 
educação do ensino médio, uma vez que, em geral, a lógica da formação 
continuada geralmente não obedece aos „problemas reais‟ das escolas e 
das práticas profissionais dos professores (NÚÑEZ; RAMALHO, 2009, p. 
158). 

Considerando o referencial teórico da Teoria da Atividade, tem-se como 

premissa que o professor ao realizar sua atividade prática profissional já parte de 

uma atividade teórica que entra em ação no momento em que é materializada no 

contexto de sua sala de aula, pois nesse referencial não existe dicotomia entre teoria 

e prática. Assim, a prática é resultado da teoria e vice versa, ou seja, considera-se o 

professor um sujeito social dotado de uma identidade profissional que, ao 

desenvolver sua práxis (VÁZQUEZ, 2007), encontra-se fundamentado em teorias 

que norteiam toda sua prática pedagógica.  

Nesse sentido, a prática profissional docente se constitui como um dos 

elementos conceituais que serve de base para o redirecionamento do trabalho 

docente a partir de saberes docentes já adquiridos e novos saberes a serem 

adquiridos e incorporados no contexto social e pedagógico que está inserido por 

meio da formação continuada que visa atualizações de conhecimentos e novas 

aprendizagens conceituais e práticas em sua profissionalização docente objetivando 

o seu desenvolvimento profissional docente tanto no campo da profissionalidade 

quanto do profissionalismo.  

A formação continuada ao se constituir em um ato contínuo no contexto 

da escola, ganha espaço privilegiado porque passa a integrar o trabalho pedagógico 

dos professores, refletindo na atividade da prática profissional docente em sala de 
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aula e, possibilitando assim agregar novos elementos a cultura organizacional da 

escola e a identidade profissional docente.  

Una escuela que mejora se va configurando como comunidad profesional 
de aprendizaje, a través de la reflexión y revisión conjunta de la propia 
práctica, que incrementen su propia satisfacción y efectividad como 
profesionales en beneficio de los alumnos. Esta innovación organizativa es 
vista como un poderoso enfoque para el desarrollo profesional y una 
potente estrategia para el cambio y mejora escolar (BOTÍA; BOLÍVAR-
RUANO, 2012, p. 29). 

No entanto, para que a escola se configure como uma comunidade de 

aprendizagem profissional nos diversos contextos de atuação do professor, novas 

necessidades formativas emergem como mecanismo para que se busque uma 

formação continuada embasada nas prioridades das necessidades formativas de 

professores. 

 

4.2 Necessidades formativas: diferentes perspectivas 

 

Neste momento, somam-se os esforços para a compreensão da categoria 

necessidades formativas, especificamente no campo da formação de professores, a 

partir de estudos de alguns atores que vem há alguns anos se destacando nessa 

área de estudos e pesquisas e posteriormente destacar-se-á as diferentes 

perspectivas da mesma.  

Necessidades formativas, de acordo com a literatura especializada, 

inicialmente pode-se afirmar que é um conjunto de carências, ausências de alguns 

elementos no âmbito da formação profissional de um grupo de profissionais em um 

determinado contexto que, ao serem detectadas podem contribuir para a elaboração 

e planejamento de proposições bem delineadas constituindo-se de base para a 

condução e tomadas de decisões frente ao que se deseja mudar junto aquele grupo 

de profissionais.  

Desta forma, pode-se afirmar que necessidades formativas são elementos 

norteadores que podem ser utilizados para a elaboração e execução de ações 

estratégicas considerando um determinado grupo social e a realidade a qual 

encontra-se inserido, objetivando mudanças no contexto de trabalho dos 

profissionais envolvidos em determinado campo de atuação. 

No campo educacional, a utilização de análise de necessidades 

formativas já são fontes de informações para a elaboração de políticas e programas 
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educacionais nos denominados macrossistemas como nas reformas educativas que 

atingem os diversos níveis educacionais. Assim como vem servindo de base de 

sustentação para elaboração de planejamentos e ações estratégicas nos chamados 

microssistemas, como as escolas, alunos, professores e gestão pedagógica. Ambos 

os sistemas, buscam planos, programas, ações mais estratégicas e eficazes para 

maximizar recursos e tempo e principalmente a aprendizagem dos alunos.  

Nesse sentido, partilha-se das ideias de Ramalho e Núñez (2011a, p. 79), 

ao fazerem o seguinte destaque: 

A sociedade avança em matéria de uma melhor qualidade de educação. 
Desse modo, a partir de uma nova significação dos contextos educacionais 
e das reformas para os professores, suas necessidades e interesses podem 
mudar e expressar-se de diversas formas nas diferentes condições. As 
contradições entre as necessidades de docentes e sua satisfação, as 
contradições entre as necessidades dos diferentes momentos e suas 
formas diversas constituem força motriz do desenvolvimento profissional 
docente. 

A título de informação, a política de formação de professores no Brasil, a 

partir da aprovação do Decreto 6.755/2009, dispõe em seu Artigo 5º, parágrafo I que 

o plano estratégico para formação de professores deve basear-se em “diagnósticos 

e identificação das necessidades de formação dos profissionais do magistério [...]” 

(BRASIL, 2009d, não paginado, grifo da autora). Esse fato no ordenamento jurídico 

brasileiro demonstra um avanço e a importância de estudos e pesquisas nesta área 

que podem contribuir significativamente a partir de diversas perspectivas. 

Para o que se propõe este estudo elencou-se aqui alguns autores como 

Rodrigues e Esteves (1993), Zabalza (1998) e Ramalho e Núñez (2011a) que há 

alguns anos vem desenvolvendo estudos e pesquisas com enfoques diferenciados, 

enriquecendo esse campo de conhecimento que ganha cada vez mais espaço no 

campo intelectual de poder (BOURDIEU, 1998).  

Dada a complexidade da problemática que envolve a formação 

continuada de professores na atualidade, estudos e pesquisas que tratam sobre a 

análise de necessidades formativas de professores, possibilitam caminhos mais 

seguros e referenciados para a elaboração de planos estratégicos visando o 

aperfeiçoamento e o desenvolvimento profissional contínuo dos professores ao 

longo da carreira profissional. 

As contribuições de Rodrigues e Esteves (1993) apontam que estudos 

sobre a análise de necessidades já eram abordadas por teóricos como Rousseau, 

Dewey, Wallon, dentre outros, quando já explicitavam em seus escritos as 



 
  119 

 

necessidades vivenciadas dos estudantes de suas épocas históricas. A partir desses 

teóricos, as autoras em pauta, expressam que é importante se ter o mínimo de 

conhecimento sobre as necessidades de todo e qualquer grupo social e seu 

contexto quando se deseja realizar um ato educativo, ou iniciar um processo 

educacional alicerçado nas necessidades dos sujeitos sociais e de seu espaço 

sociocultural. 

No entanto, essa temática somente passa a se tornar uma área de 

pesquisa e um campo teórico a partir do final da década de 1960, como bem 

apontam os estudos tanto de Rodrigues e Esteves (1993) quanto os de Ramalho e 

Núñez (2011a) que concordam com essa cronologia temporal.  

Desde esse período, é possível afirmar que vem se considerando a 

análise de necessidades formativas como um dos mecanismos que tem contribuído 

sobremaneira para responder de forma mais adequada e eficaz os procedimentos e 

ações utilizados na elaboração e execução de políticas e programas educacionais 

voltados para a formação de professores tanto inicial quanto continuada, tendo em 

vista que “análise de necessidades formativas na formação continuada de 

professores é uma prática que pode ajudar a legitimar programas de formação que 

correspondam às necessidades das escolas, dos professores e dos sistemas de 

ensino” (RAMALHO; NÚÑEZ, 2011a, p. 71),  

A determinação das necessidades do professor para trabalhar na 
perspectiva dos novos Projetos Pedagógicos que emergem como 
consequência das reformas educacionais constitui um tema importante para 
pesquisa junto aos professores com uma especificidade significativa nas 
competências, nas habilidades reais e as desejadas para desenvolver com 
sucesso e de forma crítica os propósitos educativos desses projetos 
(RAMALHO; NÚÑEZ, 2011a, p. 72). 

Desta forma, Di Giorgio (2010) reafirma também em seus estudos a 

importância de se reconhecer as contribuições de pesquisas nessa área a qual tem 

contribuído para minimizar ou mesmo superar as concepções dicotômicas entre 

teoria e prática na formação de professores.  

Cursos denominados de “reciclagem” ou mesmo aligeirados com nítido 

distanciamento entre a realidade vivida e os cursos ofertados, pouco ou nada tem 

contribuído para reorientar o trabalho docente em sala de aula. Não contribuindo, 

assim, efetivamente para inovar a prática pedagógica, bem como criando, as vezes, 

um sentimento de desmotivação quanto ao desenvolvimento profissional e a própria 

identidade profissional dos professores. 
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Apesar dessas significativas contribuições já reconhecidas e valorizadas 

tanto no meio acadêmico quanto nos diversos centros de formação de professores, 

essa categoria – necessidades formativas – continua carregada de conotações 

ambíguas por se tratar de uma palavra polissêmica, pois o seu uso exige um 

cuidado epistemológico, no sentido de se deixar claro, qual intenção e perspectiva 

se está utilizando como bem demonstram os autores já citados.  

Para Rodrigues e Esteves (1993, p. 12-13) usa-se muito essa categoria 

para expressar diversos fenômenos “como um desejo, uma ausência, uma 

inspiração, um precisar de alguma coisa ou uma exigência”. Colocadas inicialmente 

pelas autoras, o termo “necessidade”, liga-se ao que é inerente a todo ser humano, 

ou seja, as necessidades integram tanto a parte orgânica funcional quanto a 

subjetividade do ser humano, podendo afirmar-se que ambas as necessidades se 

complementam. Por isso as autoras em tela afirmam que “o conceito de 

necessidade surge inevitavelmente ligado ao de valores” e consequentemente ao 

contexto em que se está inserido. 

A partir desta compreensão, não existem “necessidades absolutas”, mas 

“necessidades relativas”, as quais emergem de acordo com os contextos sociais, 

históricos e culturais vivenciados pela diversidade de sujeitos. Desta forma, pode-se 

considerar, a partir dessa ótica, que as necessidades encontram-se sempre 

imbuídas de valores, crenças que passam a integrar a individualidade, subjetividade 

de cada sujeito de uma dada sociedade, comunidade ou grupo social, havendo ou 

não em determinados momentos históricos a carência ou não de determinadas 

necessidades. Nesse sentido, para Rodrigues e Esteves (1993, p. 13), 

Algumas necessidades são sentidas ou percebidas por um número elevado 
de sujeitos, o que lhes outorga uma grande força coletiva. É esse fenômeno 
que gera a ilusão da existência de necessidades “objetivas” que se impõem 
como reais, independentemente dos indivíduos, grupos ou sistemas que as 
percebem ou expressam. 

Rodrigues e Esteves (1993) expressam que existem necessidades 

fundamentais, ou seja, aquelas voltadas para o desenvolvimento do ser humano e 

que estão intrinsecamente ligadas ao fator biológico de todo e qualquer ser humano, 

como necessidades de sobrevivência e de continuidade da espécie e necessidades 

específicas, as quais são conceituadas pelas autoras como aquelas que: 

Emergem em contextos históricos sociais concretos, sendo determinadas 
exteriormente ao sujeito, e podem ser comuns a vários sujeitos ou definir-se 
como necessidades estritamente individuais. Expressam-se através das 
expectativas, dos desejos, das preocupações e das aspirações, o que as 
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remete a diferentes planos da sua expressão. Umas, as necessidades 
preocupações reportam-se à situação atual, tal como ela é vivida; outras as 
necessidades-expectativas referem-se à situação ideal e traduzem, 
geralmente, os meios susceptíveis de satisfazer as aspirações e os desejos 
(RODRIGUES; ESTEVES, 1993, p. 14). 

As necessidades formativas de professores são determinadas pelo 

contexto histórico, social, político e cultural, e que a priori podem ser exterior, mas 

vinculadas ao exercício da profissão. As necessidades que se encontram, 

inicialmente, exteriores aos professores, podem ser consideradas como aquelas 

advindas das transformações histórico-sociais concretas da sociedade e que, 

necessariamente atingem a função social exercida pelo professor, ou seja, ligam-se 

a prática pedagógica desenvolvida junto aos estudantes.  

Têm-se, ainda, as necessidades vinculadas aos desejos e expectativas 

que cada docente tem quanto ao presente e futuro da profissão docente. Nestas 

duas situações ou dimensões, têm-se necessidades objetivas e subjetivas, no 

entanto, ambas emergem das condições objetivas vivenciadas pelos professores em 

seus contextos de atuação profissional, como bem expressam Rodrigues e Esteves 

(1993, p. 17), 

Na verdade, as necessidades não têm existência em si mesma, [...], 
resultando sempre do juízo humano, dos valores e das interacções que se 
estabelecem num dado contexto, sendo, portanto, realidades dinâmicas, 
expressão de projecto, [...]. 

Nesta perspectiva, as necessidades advêm de projetos de sociedades 

distintas, pois cada sociedade projeta um “tipo ideal de homem” (WEBER, 2004) que 

deseja formar, objetivando atender as reais expectativas de cada sociedade a partir 

da dinâmica social de cada realidade concreta. Considerando essa projeção que, de 

fato, faz parte de toda e qualquer sociedade, inúmeras serão as necessidades 

surgidas e, neste caso específico, as ligadas ao campo educacional envolvem 

sistemas educativos, escolas, professores e alunos, tendo como finalidade contribuir 

para a construção/reconstrução dos desejos idealizados.  

A partir desse fato, a análise de necessidades formativas no campo da 

formação de professores, ganha ainda mais expressividade e amplitude, tornando-

se mais um instrumento para a formação continuada objetivando uma ação 

pedagógica concreta e embasada naquilo que ainda é considerando como carente 

para se avançar em boas práticas pedagógicas, como destacam Rodrigues e 

Esteves (1993, p. 20): 

Foi a preocupação com a eficácia e sucesso das acções de formação, 
nomeadamente na formação contínua, que fez surgir um discurso 
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legitimando a análise de necessidades neste contexto. Parece razoável 
aceitar o princípio segundo o qual o conhecimento rigoroso de uma situação 
é condição de uma intervenção pedagógica pertinente. 

Considerando esta assertiva, pode-se inferir que ao se realizar um 

diagnóstico de necessidades formativas de professores em um dado contexto, estas 

podem ser transformadas em objetivos e metas para viabilização de estratégias de 

projetos de formação, pois, “Analisar necessidades significa conhecer os interesses, 

as expectativas, os problemas da população a formar, para garantir o ajustamento 

óptimo entre programa – formador – formando e a ordem destes factores não é 

arbitrária” (RODRIGUES; ESTEVES, 1993, p. 21). 

A determinação da análise de necessidades formativas no âmbito da 

formação docente possibilita ainda: 

A preparação do professor para a investigação do fenômeno educativo, 
dotando-se de uma atitude científica e reflexiva na condução e avaliação da 
sua própria prática, bem como dos meios para teorizar a experiência 
adquirida, evitando os efeitos de uma formação modelizante, deve ser 
entendida neste contexto (RODRIGUES; ESTEVES, 1993, p. 41). 

É fundamental, no contexto atual de mudanças complexas e 

desafiadoras, considerar a função social desses profissionais nos diversos espaços 

de atuação, ou seja, em sua totalidade, colocando-os também como agentes de 

investigação e reflexão de sua prática profissional docente. 

Outro autor que nos ajuda a compreender esse processo de formação 

docente por meio de um estudo de necessidades formativas, é Zabalza (1998, p. 

58). Para este, os modelos educativos que foram sendo implementados, ao longo do 

desenvolvimento da humanidade, foram resultados de interpretações históricas o 

qual se denominou de necessidades para serem satisfeitas através do processo 

educacional, pois, na educação “o tema das necessidades, justificam ou dão corpo a 

um Programa instrutivo ou de desenvolvimento funcional, adquire uma importância 

fundamental.” 

A partir dessas considerações, o autor em pauta, partilha da classificação 

de necessidades criadas por Bradshaw em 1972, que distingue alguns tipos de 

necessidades, tais como “necessidades normativa, sentida, expressa, comparativa e 

prospectiva” (BRADSHAW, 1972 apud ZABALZA, 1998). Destas, interessa-nos 

destacar três, quais sejam: necessidade normativa, necessidade comparativa e 

necessidade prospectiva, por serem as mais utilizadas no campo educacional.  

A primeira e mais significativa é a necessidade normativa, tendo em 

vista que de acordo com Zabalza (1998, p. 58),  
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Em educação, os Programas oficiais, enquanto programas de mínimos 
obrigatórios, são o principal reflexo dos níveis de maturação, conhecimentos 
e experiências julgadas como “necessárias” para todos os estudantes de 
um determinado escalão etário. Necessidade e exigência fundem-se, assim, 
para constituir um marco de referência geral que deve orientar 
obrigatoriamente a ação educativa. 

Zabalza (1998) coloca que, a legitimação de programas oficiais dessa 

natureza, podem trazer alguns reflexos negativos quando aplicados principalmente, 

sem considerar a realidade dos sujeitos, tendo em vista que uma das marcas desses 

programas é a generalização das necessidades e ao ser aplicado, corre-se o risco 

de não atender as reais necessidades dos sujeitos atendidos. 

A segunda necessidade destacada pelo autor em tela é a “necessidade 

comparativa”. Nesta, coloca-se a importância da garantia do direito ao acesso e 

permanência do sujeito à educação com condições de igualdade. Através desta 

necessidade comparativa, pode-se orientar os julgamentos, avaliações e 

comparações de forma mais justa entre países, regiões, estados, escolas, 

considerando que “em uma sociedade plural e democrática como a que desejamos, 

em que a educação adquire o sentido de um benefício social imprescindível, todas 

as pessoas devem ter garantido, de forma igualitária, o acesso a esse benefício” 

(ZABALZA, 1998, p. 59). 

A terceira e última, é a “necessidade prospectiva”, que ganha 

importância no contexto educacional por encontrar-se voltada para as “novas formas 

de vidas” as quais despontam no horizonte com as transformações ocorridas pela 

sociedade.  

É a partir da projeção de um futuro próximo que novos conhecimentos 

surgem como necessidades eminentes para a organização ou reorganização das 

formas de vidas frentes aos desafios impostos pela sociedade. Por outro lado, os 

novos conhecimentos passam a misturar-se aos antigos, afirmando-os como 

obsoletos que não respondem mais as dinâmicas da realidade social até que “os 

novos conhecimentos” ocupam totalmente os espaços e consequentemente vão 

sendo negados por outros novos que buscam se consolidar. Desta forma, para 

Zabalza (1998, p. 60), 

A educação, sobretudo a que se dirige aos jovens alunos, tem que ser 
necessariamente pensada em termos de futuro, incorporando aquele tipo de 
habilidades, recursos, formativos e conhecimentos que permitam ao jovem 
ser um cidadão de seu tempo. 

Nesse caso, ser cidadão de seu tempo, na sociedade do conhecimento, é 

ser cidadão do mundo globalizado, tendo domínio dos conhecimentos adquiridos ao 
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longo do seu processo de formação, mas ao mesmo tempo consciente de seu papel 

no exercício da cidadania e que a busca pelo conhecimento é necessário ao longo 

de toda vida. 

Portanto, é papel funcional da escola manter-se atenta em acompanhar 

as mudanças de cada tempo histórico, atualizando e materializando sua prática 

pedagógica a partir de seus programas e projetos escolares em todos os níveis. 

Zabalza (1998) registra, ainda em seus estudos, que é possível se 

determinar as “dimensões de necessidades” que podem ser aplicadas na educação. 

As primeiras são as “necessidades prescritivas ou exigências” as quais integram o 

desenvolvimento do sujeito, ou seja, o desenvolvimento cognitivo, afetivo, 

psicomotor e social, que sem o desenvolvimento pleno destes atributos inerentes ao 

ser humano, o mesmo acarretaria um déficit para sua realização material e 

simbólica.  

Por último têm-se as “necessidades individualizadoras”. Enquanto as 

anteriores correspondem ao processo natural de desenvolvimento dos sujeitos, 

estas são necessidades específicas de cada sujeito, grupo ou comunidade sentem, 

desejam e buscam superar (ZABALZA, 1998). 

De acordo com essas necessidades expostas pelo autor acima, a escola 

a partir de sua função social, consegue cumprir a primeira ordem de necessidade, 

que são as necessidades prescritivas ou exigências, tendo em vista que esta 

acontece por meio do ensino, o qual tem o professor como principal agente nesse 

processo de socialização, desenvolvimento e preparação do sujeito para a vida 

adulta.  

No entanto, para Zabalza (1998, p. 61) é no segundo grupo de 

necessidade (necessidades individualizadoras), que a escola deixa a desejar quanto 

ao cumprimento integral de sua função social que é a de “potenciar o 

desenvolvimento dos interesses, apetências e necessidades de cada sujeito ou 

grupo”. Nesse sentido, é importante que a escola reconsidere sua função e busque 

alternativas inovadoras, viáveis para trabalhar essas dimensões de forma 

equilibrada e equitativamente com vistas a atender as diversas necessidades dos 

estudantes. 

Por último Zabalza (1998), explicita que ao se realizar uma avaliação de 

necessidades é necessário se considerar alguns tipos de procedimentos 
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diferenciados para necessidades diferentes. Para tanto, de acordo com esse autor, 

as necessidades para serem avaliadas podem adquirir a seguinte classificação: 

a) Necessidades prescritivas: estas devem considerar as questões gerais 

referendadas em cada programa ou projeto que norteará as ações 

didático pedagógicas; 

b) Necessidades individualizadas: nestas, busca-se contemplar os 

desejos dos sujeitos envolvidos nos programas e projetos a partir de 

alternativas advindas de todo o grupo, visando um leque de opções 

para o alcance dos objetivos propostos; 

c) Necessidades de desenvolvimento: estas, encontram-se voltadas para 

as expectativas do que se deseja alcançar, ou seja, quais ações e 

estratégias poderão ser planejadas para se concretizar junto com os 

sujeitos envolvidos. 

Essas necessidades no campo da formação continuada de professores, 

possibilitam atentar-se para os contextos específicos de atuação profissional que os 

professores encontram-se inseridos. Isto porque, na maioria das vezes, os 

programas não contemplam as subjetividades dos professores para que se obtenha 

êxito ao se planejar e executar as ações estratégicas de formação continuada. 

Outro autor que tem contribuído com estudos e debates no campo das 

necessidades formativas e voltadas especificamente para a formação de 

professores é Hewton (apud NÚÑEZ; RAMALHO, 2002, p. 3), o qual “estabelece 

diferentes níveis e categorias para tipos de necessidades de formação identificadas 

pelos professores”. Para tanto se tem a seguinte classificação: 

Necessidades relativas aos alunos: problemas de aprendizagem, 
motivação, disciplina, heterogeneidade, avaliação; 
Necessidades relativas ao currículo: novos planos curriculares, levam a 
novas necessidades formativas de formação de professores; 
Necessidades dos próprios professores: mais ligadas a abordagem dos 
professores como profissionais e como pessoas, do que o ensino. Exemplo: 
redução da ansiedade; 
Necessidades da escola/instituto enquanto organização: necessidades 
que a instituição impõe ao trabalho do professor (HEWTON apud NÚÑEZ; 
RAMALHO, 2002, p. 3, grifo nosso). 

O estudo sobre necessidades formativas de professores, tem 

demonstrado que esse campo tem crescido sensivelmente, tendo em vista que, a 

determinação de necessidades em qualquer âmbito da educação, quer sejam 

professores, alunos, gestão, só tem a contribuir para o avanço e melhoria da 

qualidade do ensino. 
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Para o que se propõe este estudo, tem-se como aportes teóricos o 

precursor dessa teoria, Aléxei Nikolávich Leontiev (1903 – 1979), na qual toma-se 

como referência principal sua obra “Actividad, conciencia, personalidad” (LEONTIEV, 

1983) e alguns autores nacionais e internacionais que tem esse referencial 

epistemológico como fonte de sustentação teórica para seus estudos e pesquisas. 

Nesse contexto, tomando como referência as contribuições de Núñez e 

Ramalho (2002) e Ramalho e Núñez (2011a, 2013), as necessidades formativas de 

professores originam-se no seio das atividades docentes, as quais são 

desencadeadas tanto pelo contexto da sociedade quanto pelo contexto específico de 

cada escola, exigindo um constante repensar da prática profissional docente a partir 

dos saberes que norteiam essa prática e, que necessariamente precisam ser 

renovados, ou seja, “as necessidades docentes têm sua origem na prática, assim 

que, como categoria norteadora, faz-se necessário pesquisar a prática do(a) 

professor(a), seu cotidiano na sala de aula e na escola enquanto profissional e 

pessoa que ele é” (NÚÑEZ; RAMALHO, 2002, p. 2).  

Considerando essa assertiva, pode-se concluir que com a implementação 

do ProEMI a partir de 2009, tem-se novos desafios nas práticas pedagógicas a 

serem enfrentados pelos professores e com isso, novas necessidades formativas 

surgiram, tendo em vista que esse Programa visa também uma dinamicidade no 

cotidiano da escola, da sala de aula, levando-se em consideração os interesses dos 

adolescentes e jovens no processo de aprendizagem, pois, 

Nos complexos processos de mudança e inovação, que são consequências 
das reformas educacionais, e na reconfiguração da identidade profissional 
dos professores, a formação continuada se institui como uma via de 
essencial importância no sentido de contribuir para o encaminhamento de 
respostas aos desafios que as reformas colocam aos professores 
(RAMALHO; NÚÑEZ, 2011a, p. 71).  

A determinação de necessidades formativas de professores que atuam no 

PROEMI, se constitui como elemento norteador para se avaliar e planejar ações de 

formação que busca potencializar o desenvolvimento profissional docente com o 

intuito de convergir para inovação pedagógica na sala de aula. 

A análise de necessidades formativas na formação continuada possibilita 

ainda, uma constante reflexão sobre a prática pedagógica tanto no âmbito da 

profissionalidade quanto do profissionalismo docente. Desta forma, podendo 

constituir-se em uma via de proposta de formação no contexto específico de atuação 
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dos professores que atuam nesse Programa a partir de cada realidade especifica 

das escolas. 

A partir deste fato, ainda que o ProEMI seja um programa estruturado 

com uma certa homogeneidade, característica das reformas educacionais, é 

possível por meio do diagnóstico de necessidades formativas de professores, 

alunos, gestão e escola como um todo, torná-lo mais viável no campo pedagógico, 

dando-lhe uma “cara” a partir das especificidades de cada sujeito envolvido nesse 

processo, principalmente os professores, que tem a responsabilidade maior de 

materializá-lo nas salas de aula, a partir de sua prática profissional docente a qual é 

considerada aqui neste estudo, como atividade que se materializa no contexto do 

cotidiano da escola, da sala de aula. Conforme assertiva abaixo: 

As necessidades profissionais se expressam no desejo de saber, de 
melhorar sua atividade profissional. As necessidades de formação não são 
invariáveis ou constantes. Elas se modificam sob a influência de diferentes 
fatores sociológicos, psicológicos, pedagógicos, em contextos sócio 
históricos específicos (NÚÑEZ; RAMALHO, 2011, p. 76).  

Diante do exposto, pode-se compreender que as novas necessidades 

formativas dos professores advêm também de reformas educacionais, ou seja, das 

macropolíticas objetivando a implantação de novos projetos, programas, mas 

também emergem dos contextos educativos de atuação dos professores como as 

salas de aula junto aos estudantes e a comunidade escolar como um todo. 

Entretanto, qualquer que seja o tipo de necessidade que surge, torna-se eminente 

novas exigência para o agir profissional no trabalho docente. 

Dada as condições objetivas que o ProEMI propicia a partir de seu 

contexto de implantação, como a possibilidade para a emergência de novas 

necessidades formativas aos professores do ensino médio que atuam no referido 

programa, é importante destacar o constructo teórico que esta pesquisa tomou como 

referência para compreender a categoria necessidades formativas.  

Para atingir tal propósito, têm-se as contribuições da Teoria da Atividade 

de Aléxei Nickolávich Leontiev, como principal criador dessa teoria a partir de sua 

obra “Actividad, conciencia personalidad” (LEONTIEV, 1983), Talízina (1988, 2009, 

(Núñez (2009), Ramalho e Núñez (2011a, 2013), Davydov (1988a), dentre outros.  

 

4.3  Necessidade, necessidades formativas de professores: contribuições da 

Teoria da Atividade de A. N. Leontiev 
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Para se compreender os conceitos de necessidade e necessidades 

formativas, buscou-se as contribuições da Teoria da Atividade como recurso 

epistemológico. Este referencial tem como finalidade estabelecer um critério de 

“cientificidade” (GAMBOA, 2007), isto é, essa teoria serve de sustentação teórica às 

análises das novas necessidades formativas de professores. 

Primeiramente para se entender as necessidades e necessidades 

formativas, a partir de seus conceitos teóricos há de se levar em conta que, são as 

necessidades que movem o homem, porém estas só emergem no contexto em que 

o homem estabelece relações com o mundo material, ou seja, a natureza e o mundo 

social, a sociedade, pois é a partir dos desafios impostos por esta realidade que leva 

o homem a sentir a necessidade e consequentemente leva-o a uma atividade.  

Desta forma, compartilha-se com as ideias de Leontiev, quando este 

afirma que a necessidade é uma condição interna, imprescindível para a realização 

da atividade, ou seja, a necessidade só é superada através da atividade concreta do 

sujeito por meio de um objeto que se configura em seu motivo. Conclui-se, portanto, 

que só existe necessidade a partir de uma atividade e esta sem aquela, não pode 

concretizar-se, sendo pois uma relação dialética. Desta forma, a atividade, “é 

resultado de todas as influências sociais e é um processo essencial na formação da 

personalidade” (NÚÑEZ, 2009, p. 64). Esse estudioso dessa teoria acrescenta ainda 

que: 

Relacionando o sujeito com o mundo, a atividade se estrutura em processos 
que realizam uma atividade vital do sujeito orientada para a realidade. 
Dessa forma, a atividade é sempre transformadora, pois visa a mudança 
real ou imaginária do seu objeto e se converte em produto dessa mesma 
atividade (NÚÑEZ, 2009, p. 66). 

A partir da compreensão de que a necessidade dirige e regula a atividade 

e só será superada através desta, reconhece-se a importância da atividade na 

superação da necessidade. Desta forma, parte-se, inicialmente, do conceito de 

atividade e seus componentes estruturantes, para em seguida elencar algumas 

contribuições dessa teoria no campo da formação de professores.  

Aléxei Nikolávich Leontiev, psicólogo russo, foi um dos principais 

colaboradores de Lev S. Vygotski em seus estudos e pesquisas sobre a Teoria 

Histórico Cultural. De acordo com Núñez (2009, p. 25), em seus trabalhos científicos, 

Vygotski, destaca que “a aprendizagem é uma atividade social, [...], de produção e 

reprodução do conhecimento mediante a qual a criança assimila os modos sociais 



 
  129 

 

de atividade e de interação”. Partilhando ainda com as ideias desse estudioso dessa 

teoria, ao acrescentar que para Vygotsky, 

As funções psicológicas superiores têm um suporte biológico, mas são 
produto da atividade cerebral que se caracteriza por possuir uma origem 
social, ou seja, são resultados das relações sociais estabelecidas entre os 
homens e o mundo exterior, na dinâmica do processo histórico, e são 
mediadas por sistemas simbólicos (NÚÑEZ, 2009, p. 28). 

A partir desse princípio deixando por esse grande teórico da Psicologia 

Histórico Cultural, foi possível o avanço e elaboração da Teoria da Atividade por 

Leontiev e seus colaboradores da escola de Kharkov.  

Esses foram os postulados deixados por Vigotsky que contribuíram, 

sobremaneira, para a criação e consolidação da teoria da Atividade que teve como 

principal mentor intelectual o psicólogo russo Leontiev. Nesse sentido, pode-se 

afirmar que alguns fundamentos formulados por Vygotski serviram de base de 

sustentação para iniciar-se o processo de construção da teoria da Atividade, as 

quais pode-se destacar: 

1. A base do desenvolvimento mental do homem é uma mudança 
qualitativa em sua situação social (ou em sua atividade). 

2. A forma original da atividade é seu desempenho, ampliado por um 
indivíduo, no plano externo (social). 

3. As novas estruturas mentais que se formam no homem derivam da 
internalização da forma inicial de sua atividade. 

4. Vários sistemas de signos desempenham um papel fundamental no 
processo de internalização (DAVYDOV; ZINCHENKO, 1994, p. 158). 

Ao considerar esses pressupostos, Leontiev em sua obra central, já citada 

anteriormente que trata especificamente sobre a Atividade, faz referência as ideias 

de seu antecessor quanto a gênese social da atividade psíquica, pois nas palavras 

de Leontiev (1983, p. 78), 

Las ideas iniciales que planteara Vigotski en cuanto al problema del origen 
de la actividad psíquica interna a partir de lo externo, [...]. Estas ideas 
surgieron del análisis de las peculiaridades de la actividad específicamente 
humana: la actividad laboral, productiva, que se realiza por medio de 
instrumentos y se desarrolló solamente en condiciones de cooperación y 
comunicación humana, es decir, una actividad primariamente social. [...], 
Vigotski destacó dos momentos fundamentales inter-relacionados que 
deben servir de fundamento a la ciencia. Ellas son la estructura 
„instrumental‟ de la actividad humana y su inclusión en un sistema de 
interrelaciones con otras personas. Estos dos momentos también 
determinan las particularidades de los procesos psicológicos en el hombre, 
los instrumentos canalizan la actividad del hombre, no sólo con respecto al 
mundo de los objetos, sino también al mundo de las personas. 

A partir desses pressupostos teóricos que se tornou possível a 

continuidade também da teoria Histórico Cultural, pois se considera que Leontiev e 

seus seguidores conseguiram avançar quando deixam claros os pressupostos 
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teóricos que serviram de base para a teoria da atividade, pois geralmente, essa 

teoria “é considerada uma continuidade da escola histórico cultural iniciada por 

Vygotsky” (LIBÂNEO, 2004b, p. 7). 

Para Leontiev, de acordo com os estudos de Núñez (2009), é por meio da 

atividade que o sujeito entra em contato com a realidade objetiva, determinando, 

desta forma, o desenvolvimento da sua consciência, a qual passa a adquirir 

características individuais na medida em que se encontra em atividade com o mundo 

social.  

De acordo com os estudos de Leontiev (1983, p. 79), a consciência se 

forma, se desenvolve na medida em que o ser humano estabelece as relações com 

o mundo natural e social, com a cultura, com as gerações anteriores, ou seja, é a 

atividade humana que constitui os elementos fundamentais formadores e 

transformadores da consciência do homem, ou seja, “La conciencia es el 

conocimiento compartido, en sentido de que la conciencia individual sólo puede 

darse sí existe una conciencia social y una lengua, que sea su substrato real. 

A base de sustentação dessa teoria é a relação de interdependência que se 

estabelece entre a atividade humana, a partir da prática social, com a realidade que 

se está inserido, nesse processo de relação dialética com a natureza e outros 

homens, ocorre ao mesmo tempo o seu desenvolvimento em todas as suas 

potencialidades. Sendo assim, atividade de acordo com os estudos de Núñez (2009, 

p. 64) é: 

Um processo no qual se reproduz e se transforma, de modo criativo, a 
natureza, a sociedade e o próprio sujeito, com base na realidade objetiva 
mediada pela prática. A atividade representa a forma básica, sócio 
normativa e assimilada do ser humano. 

Nesse processo de transformação e autotransformação do homem e da 

natureza, pelo homem, por meio da atividade, tem como elemento ímpar o constante 

desenvolvimento das potencialidades criativas e inovadoras desse homem por meio 

do grau de desenvolvimento que sua consciência alcança na medida em que 

assimila, reproduz e produz a cultura historicamente gerada e registrada pela 

humanidade.  

O grande mecanismo para que o homem se desenvolva plenamente, por 

meio da atividade, são as condições objetivas que são mediatizadas pela prática 

social a partir das condições de existência do homem. Para Marx e Engels (1980, 

são as condições objetivas que produz o ser subjetivo. A partir dessa assertiva 
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Leontiev (1983), considera que a consciência é formada socialmente por meio da 

atividade humana. Mas é preciso levar em conta que esse processo não ocorre de 

maneira mecânica e imediata. A formação da consciência individual é mediatizada 

pelas relações sociais que ocorrem através da cultura, da prática social, dos 

instrumentos e objetos construídos socialmente e pelo desenvolvimento da 

linguagem entre as pessoas. Se não vejamos o que expõe Núñez, (2009, p. 65), 

A consciência é um atributo do cérebro humano. É a unidade dos processos 
psíquicos que participam ativamente nas relações do sujeito com o mundo 
exterior e com seu próprio eu, é o grau superior do desenvolvimento da 
psique humana que surge no processo de trabalho e da comunicação. [...].A 
consciência permite planejar as intencionalidades da atividade e corrigi-la 
em cada momento, conforme os objetivos que persegue e o produto ideal a 
que se propõe. No processo, a correção passa a ser reflexiva e crítica. 

Esse processo de formação da consciência ocorre somente a partir da 

atividade do homem através do trabalho, tendo em vista que, segundo Núñez (2009, 

p. 66), “a consciência é, para Leontiev (1983), a reprodução da imagem ideal da 

atividade pelo sujeito, orientada a uma finalidade”, a partir da participação ativa do 

ser humano no meio social, da ação coletiva com outros sujeitos sociais e 

objetos/instrumentos culturais que advém de uma consciência social tornando 

possível a construção da consciência individual. Isso significa que: 

[...] los procesos psicológicos humanos superiores, específicos, pueden 
generarse sólo en la interrelación del hombre con el hombre, es decir, como 
procesos intrapsicológicos; y sólo después, comienza el individuo a 
realizarlos por sí sólo. Además, algunos de ellos pierden ulteriormente su 
forma externa, primitiva, transformándose en procesos interpsicológicos 
(LEONTIEV, 1983, p. 78).  

Entende-se que, por meio da atividade, que o ser humano tem a 

possibilidade de desenvolver dinamicamente todas as suas funções psíquicas 

superiores, as quais somente são possíveis quando o homem realiza sua atividade, 

ou atividades nas relações que estabelece com outros homens e com a natureza em 

um determinado contexto histórico cultural. Pois desta maneira tanto o homem 

transforma a natureza quanto se autotransforma simultaneamente.  

Para Leontiev (1983), o que diferencia a atividade humana das atividades 

dos animais é que a primeira pertencente ao homo sapiens, único ser pensante que 

tem a capacidade de criar e recriar seus ambientes, a qual é carregada de sentidos, 

intencionalidades, desejos e emoções, e que sofre interferências, proporcionando o 

desenvolvimento da consciência ao longo do seu desenvolvimento histórico social.  

No entanto, para que uma atividade se concretize, é fundamental que se 

origine de uma necessidade, pois é por meio da necessidade que a atividade é 
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direcionada, pois a primeira condição para que uma atividade se materialize é uma 

necessidade (RAMALHO; NÚÑEZ, 2011a). 

De acordo com os estudos de Talízina (2009), Leontiev, fez a seguinte 

descrição geral sobre o desenvolvimento das necessidades humanas: 

Esta vía se inicia a partir del momento, en que el hombre actúa para 
satisfacer sus necesidades vitales elementales y, después, esta relación se 
invierte: el hombre satisface sus necesidades vitales para poder alcanzar 
otros objetivos que corresponden a sus necesidades superiores 
(LEONTIEV, 1971 apud TALÍZINA, 2009, p. 62). 

É possível afirmar que, o homem ao satisfazer suas necessidades 

básicas, de sobrevivência, suas necessidades de natureza biológica, conquista seu 

primeiro ato histórico como ser social. Ou seja, satisfeita sua condição básica de 

sobrevivência e continuidade da espécie humana, ao mesmo tempo criam-se 

necessidades sociais, simbólicas, se considerarmos que ambas necessidades 

encontram-se engendradas no próprio processo de desenvolvimento histórico do 

homem.  

Porém, para que haja o direcionamento da atividade para a satisfação da 

necessidade, é preciso que haja um objeto como motivador da atividade, tendo em 

vista que “é o objeto que indica para onde a ação é dirigida, é o conteúdo da 

atividade” (LONGAREZI; FRANCO, 2015, p. 99). Daí pode-se dirimir que objeto e 

motivo são elementos centrais constitutivos da atividade, pois, “as atividades que se 

estendem ao indivíduo estão encaminhadas a satisfazer determinadas necessidades 

que se caracterizam em objetos potencialmente capazes de satisfaze-las” (MAURA 

et al., 2000, p. 91).  

Uma das principais características da atividade é que esta deve orientar-

se sempre em direção a um objeto, com um propósito específico definido, interligado 

ao objeto. Por outro lado, ressalta-se que a atividade tem como força motriz um 

motivo, pois para Leontiev (1998), não existe atividade sem motivo. Por isso, o 

motivo é a mola propulsora para que a atividade se realize, se materialize quer em 

sua forma material quer em sua forma simbólica. 

Outro componente da atividade, é a ação ou cadeia de ações. Estes são 

os mecanismos que possibilitam a realização da atividade. Ação executada com 

sucesso significa que necessidade e motivo foram satisfeitos. 

 A partir desta exposição, pode-se explicitar que a atividade como 

categoria que medeia as relações do homem com a natureza e a cultura, é 
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constituída de alguns elementos centrais, quais sejam: necessidades, motivo, objeto, 

ações.  

Dentre estes elementos que formam a base estrutural da atividade, um 

dos principais é a necessidade, porém pode-se afirmar que não é o elemento 

determinante, ainda que esta se constitua como uma das forças motrizes para que o 

homem satisfaça a própria necessidade.  

Para que esta seja satisfeita, é preciso que se busque um objeto, 

podendo este ser de ordem externa ou interna e, por outro lado, deve coincidir com 

um motivo para que a atividade entre em um processo de ação e satisfaça uma 

necessidade (LEONTIEV, 1983). Segundo Talízina (2009, p. 63), 

La necesidad como tal, es sólo un estado negativo, un estado de deseo, de 
falta de algo; ella adquiere su característica positiva sólo como resultado del 
encuentro con el objeto y en su objetivación. [...]. El impulso de la actividad 
dirigida no es la necesidad como tal, sino el objeto adecuado para esta 
necesidad. Dicho objeto se llama precisamente motivo de la actividad. 

Em outras palavras, para que uma necessidade seja plenamente 

satisfeita, é preciso que coincida a trilogia: motivo-objeto-atividade. Ou seja, ao se 

ter uma necessidade, que é a condição primeira para se realizar uma atividade, é 

necessário ter um motivo que nos leva a agir sobre o objeto, pois é este em sua 

forma material ou ideal que a necessidade encontra sua determinação. Neste 

contexto, o objeto torna-se o grande motivo propulsor, estimulador, motivador da 

atividade. Portanto, o objeto da atividade ganha forma e sentido, na medida em que 

responde a umas necessidades do indivíduo no seu contexto de atuação. Para 

Leontiev, de acordo com os estudos de Ramalho e Núñez (2011a, p. 76),  

[...], a necessidade em si não pode determinar a orientação concreta de 
uma atividade, pois é, apenas, no objeto da atividade que ela encontra sua 
determinação; deve, por assim dizer, encontrar-se nele. Uma vez que a 
necessidade encontra sua determinação no objeto, objetiva-se nele. O 
objeto se converte num motivo para a atividade, ou seja, naquilo que a 
estimula. 

Para que a atividade se realize é preciso que esta seja dotada de um 

motivo, ainda que já se tenha o objeto determinado como um dos elementos 

norteadores para a satisfação da necessidade, se não tiver um motivo definido, a 

atividade não se concretizará por completo, pois é o motivo que move, impulsiona a 

atividade. Portanto, para que uma atividade seja plenamente realizada é preciso que 

os componentes que a caracterizam como elementos estruturais estejam 

interligados, formando um todo dialético, dinâmico em sua materialização. Por isso, 

a atividade se caracteriza como um processo de transição entre sujeito e objeto em 
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função das necessidades do sujeito, segundo Maura et al., 2000), como acrescenta 

Davydov (1988a, p. 44): 

El hombre, como ser social, tiene muchas carencias materiales y 
espirituales. Las búsquedas y el proceso de prueba de los medios para 
satisfacerlas lleva al individuo a la estructuración de imágenes de los 
objetos de estas carencias, es decir, al surgimiento de las necesidades con 
respecto a los correspondientes objetos de la cultura material y espiritual 
que impulsan al sujeto a la actividad. 

Pode-se afirmar que são as necessidades que dirigem as atividades 

humanas em função de uma ou múltiplas necessidades, pois, ”a necessidade é um 

estado de carência do indivíduo que leva-o a ativação com vistas a sua satisfação, 

mas em dependência com as condições de sua existência” (MAURA et al., 2000, p. 

97). Nesse sentido, na atividade profissional docente, o professor é o principal 

sujeito da atividade a qual tem um objeto e motivos definidos e na medida em que 

executa sua prática profissional docente no contexto da sala de aula junto com seus 

alunos novas necessidades emergem como movimento dialético, que se caracteriza 

na própria dinâmica de sua atividade docente. Vejamos conforme a figura 3. 

 

Figura 3 - Esquema sobre a dinâmica da Atividade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Elaborado pela autora com base em Leontiev (1983) 
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surgem, como o elemento que irá nortear sua atividade de formação continuada. E, 

na medida, em que ocorre a satisfação das necessidades, possibilita também o seu 

contínuo desenvolvimento profissional que ocorre por meio de suas atividades 

sociais, pois ao buscar superar as necessidades, o homem tanto transforma seu 

espaço social quanto se autotransforma, sendo um constante vir-a-ser por meio de 

sua prática social. Nesse sentido, para Leontiev (1998, p. 68), atividade significa: 

Aqueles processos que, realizando as relações do homem com o mundo, 
satisfazem uma necessidade especial correspondente a ele. Por atividade, 
designamos os processos psicologicamente caracterizados por aquilo que o 
processo, como um todo, se dirige (objeto), coincidindo sempre com o 
objetivo que estimula o sujeito a executar essa atividade, isto é, o motivo. 

Esses conceitos nos permite afirmar que, toda atividade é dirigida, 

executada na eminência de uma ou mais necessidades. No entanto, o que move o 

homem enquanto ser social que determina, e ao mesmo tempo é determinado por 

uma dada realidade social, ao realizar uma atividade, é sempre um motivo, um 

objetivo, carregado de sentidos e significados para satisfazer suas necessidades 

que podem ser de ordem material quanto de ordem simbólica.  

De acordo com os estudos de Núñez (2009, p. 64) sobre a Teoria da 

Atividade, esse autor acrescenta que: 

Leontiev (1983) considera a atividade humana como um processo que 
medeia a relação entre o ser humano (sujeito) e a realidade a ser 
transformada por ele (objeto da atividade). Essa relação é dialética, uma 
vez que não é só o objeto que se transforma, mas, também, o sujeito, 
ocasião em que produzem mudanças em sua psique e em sua 
personalidade. A atividade é o modo especificamente humano, pelo qual o 
homem se relaciona com o mundo. 

Por trás de toda atividade existe um motivo, uma meta a ser atingida, 

ainda que esteja oculto, ou seja, ainda não se tem total consciência dos motivos que 

levam o homem a realizar determinadas atividades inicialmente, pois não existe 

atividade sem motivo. São esses elementos norteadores, potencializadores da 

atividade humana que possibilitam o desenvolvimento da criatividade, da inovação a 

cada momento histórico da humanidade e consequentemente do professor na 

medida em que materializa sua prática pedagógica.  

Ao se considerar essa exposição, tem-se como princípio norteador neste 

estudo, a formação como um tipo de atividade, a qual é composta pela seguinte 

estrutura: um objeto de formação, objetivo da formação, sujeito da formação, 

motivos da formação e necessidades formativas. 
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Cada um desses elementos que compõe essa estrutura encontra-se 

intrinsecamente ligados em um todo dialético formando a totalidade do corpus da 

formação docente. O professor enquanto sujeito ativo do seu processo de formação, 

como é considerado nessa teoria, busca sentir, perceber suas necessidades 

formativas a partir dos múltiplos determinantes do seu contexto social, econômico, 

político e cultural, como destacam Ramalho e Núñez (2011a, p. 76), 

O professor, no contexto das exigências das reformas curriculares, pode 
sentir necessidade de melhorar sua prática profissional. Tal necessidade 
tem um motivo relacionado à formação: aprender e se apropriar de novas 
ferramentas da cultura profissional, que configuram a base de conhecimento 
da profissão docente. Esse confere um fim consciente para a formação, que 
passa a ter significação na medida em que o professor relaciona aquilo que 
o incita a agir (motivos) com aquilo para a qual a sua ação se orienta, ou 
seja, a finalidade da ação. 

Nessa assertiva, os autores enfatizam o papel preponderante da atividade 

sobre a necessidade, no entanto, o que determina e dirige a atividade é o objeto que 

por sua vez se converte em motivo para que a atividade seja realizada (RAMALHO; 

NÚÑEZ, 2011a). Por outro lado, as necessidades formativas emergem a partir das 

novas exigências por novas práticas com vista a inovação pedagógica. 

Tais processos, como são intersubjetivos, também são carregados de 

sentidos e significados, posto que toda atividade humana somente é satisfatória 

plenamente quando esta traz em seu bojo a plena realização dos desejos humanos, 

como ser social e espiritual que por meio de sua atividade se desenvolve por toda a 

vida, formando sua personalidade ao longo de sua trajetória histórica, posto que: 

A satisfação de uma necessidade de formação relaciona-se com os 
sentimentos de se poder ou não resolver as contradições que a produzem, 
uma vez que essas contradições se relacionam de forma dialética com o 
sistema de necessidades, desejos, interesses, curiosidades (RAMALHO; 
NÚÑEZa, 2011, p. 76). 

As necessidades formativas encontram-se geralmente imbricadas ao 

contexto escolar, as condições do exercício da atividade profissional docente, os 

desejos e necessidades pessoais. Para satisfazê-las, “os programas de formação 

devem tomar como condição necessária o conhecimento das necessidades 

professores”, segundo Ramalho e Núñez (2011a, p. 77), sob pena de correr-se o 

risco de não alcançar êxito satisfatório. 

Por tudo que já foi exposto é que esta pesquisa, toma como eixo central 

de análise o estudo das necessidades formativas dos professores que atuam no 

ProEMI, tendo essa categoria como um dos elementos chaves para se compreender 

as novas necessidades que surgiram na cultura escolar enquanto espaço de 
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múltiplas determinações e ao mesmo tempo identificar as prioridades das 

necessidades formativas em relação a outras.  

Tem-se como base de sustentação esse referencial teórico por 

compreender que os principais elementos estruturantes da atividade – 

necessidades, motivos, finalidades e condições – podem funcionar “como 

componentes funcionais-estruturais que movem os sujeitos para finalidades 

explícitas, na interação com os objetos da atividade profissional e de formação” 

como bem destacam Ramalho e Núñez (2011a, p. 73) em seus profundos estudos 

sobre esta temática no campo da formação de professores, pois,  

A formação é um tipo de atividade em que o professor se apropria da 
cultura profissional e modifica, sob influências externas pedagogicamente 
organizadas, elementos chaves do seu agir profissional, de forma a 
influenciar no desenvolvimento profissional. 

Compreende-se desta forma que é no exercício da prática profissional 

docente no cotidiano escolar que a atividade docente se materializa de forma plena 

e, é nesse processo que as necessidades emergem. Ou seja, na medida em que o 

professor realiza sua atividade profissional docente junto aos alunos, novas 

necessidades são sentidas, percebidas.  

Para satisfazê-las, buscam-se novos conhecimentos para seu 

desenvolvimento profissional como mecanismo para qualificar ainda mais sua 

prática pedagógica enquanto atividade. Por isso pode-se afirmar que as 

necessidades emergem ao se realizar a prática pedagógica docente, tendo em vista 

que a necessidade se constitui como um dos elementos estruturantes e 

fundamentais da atividade. Isto porque:  

As necessidades possuem uma dinâmica específica, a possibilidade de 
atualizar-se, de renovar-se com novos conteúdos em função dos 
procedimentos de satisfação, de inibir-se, de reproduzir-se novamente o 
que permite o enriquecimento e desenvolvimento das mesmas (MAURA et 
al., 2000, p. 99). 

Desta forma, compreendendo que o desenvolvimento profissional do 

professor ocorre por meio da cultura docente, considera-se a formação continuada 

como uma atividade que deve ser planejada e executada de forma sistemática 

visando a apropriação dos conhecimentos da cultura docente que podem advir de 

necessidades, motivos e desejos tanto de professores quanto da sociedade, pois,  

A formação continuada é um processo orientado para o desenvolvimento 
profissional, estruturado com base nas necessidades formativas dos 
professores e da escola enquanto contexto do exercício e desenvolvimento 
da profissão. Representa uma atividade norteada por objetivos e motivos, 
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relacionada às novas exigências da atividade profissional (RAMALHO; 
NÚÑEZ, 2011a, p. 74). 

A prática profissional docente ao ser considerada como atividade 

encontra-se vinculada ao desenvolvimento profissional docente. Ao se considerar 

essa prática pedagógica como a materialização do trabalho docente em toda a sua 

plenitude, logo se conclui que ocorre um processo que desencadeia o 

desenvolvimento desse profissional de forma consciente, possibilitando assim, o seu 

aprimoramento psíquico social de forma integral e integrada por meio de sua 

atividade principal – a prática profissional docente.  

O professor, no contexto das exigências das reformas curriculares, pode 
sentir necessidade de melhorar sua prática profissional. Tal necessidade 
tem um motivo relacionado à formação: aprender e se apropriar de novas 
ferramentas da cultura profissional, que configuram a base de conhecimento 
da profissão docente. Esse processo confere um fim consciente para a 
formação, que passa a ter significação na medida em que o professor 
relaciona aquilo que incita o agir (motivos) com aquilo para a qual sua ação 
se orienta, ou seja, a finalidade da ação (RAMALHO; NÚÑEZ, 2011a, p. 76). 

Considerando ainda que a atividade como forma de transformação da 

natureza e da sociedade e produção de novos elementos culturais pela humanidade, 

o professor ao realizar sua atividade prática profissional docente deixa sua marca no 

contexto social que está inserido por meio de sua atividade docente, tendo em vista 

que “la actividad del sujeto siempre responde a alguna necesidad suya, está dirigida 

al objeto capaz de satisfacer esta necesidad” (TALIZINA, 1988, p. 42).  

Partindo desse contexto, pode-se considerar a prática profissional 

docente como uma atividade, pois ao se realizar de forma planejada orienta-se por 

determinados motivos com finalidades especificas que se manifesta, na atividade de 

aprendizagem dos estudantes. Por isso compartilha-se das ideias de Ramalho e 

Núnez (2011a) quando estes autores defendem que este referencial teórico se 

constitui como um suporte teórico metodológico para se compreender tanto a prática 

profissional docente como atividade, como a formação continuada de professores, 

por colocar o professor como sujeito da atividade. Desta forma, considera-se a 

formação continuada de professores integrantes de um processo histórico e 

dinâmico, sendo determinada pelas múltiplas transformações da sociedade.  

Portanto, ao se considerar as necessidades formativas de professores 

como um dos determinantes para a formação continuada, é importante que se 

trabalhe com as prioridades na determinação dessas necessidades, pois sempre 

existem umas mais urgentes que outras em relação ao contexto vivenciado por cada 

grupo de professores. 
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4.4  Prática profissional docente como Atividade na perspectiva de A. N. 

Leontiev 

 

Ao se considerar a prática profissional docente como um tipo de atividade 

neste estudo, tem-se como premissa que é a partir da atividade docente que o 

professor materializa sua prática docente ao realizar o ato de ensinar, de maneira 

consciente e reflexiva. A atividade aqui é compreendida como a práxis pedagógica 

manifestada no mais alto grau de consciência do professor, pois é uma ação 

refletida, materializada na medida em que o professor como ser consciente de seus 

atos, reflete e transforma sua prática profissional. Em sendo uma atividade 

consciente, o professor pode “fazer de sua atividade objeto de sua própria análise, 

pode dela distanciar-se” (MARTINS, 2007, p. 47). Para Davydov (1988b, p. 15), a 

categoria atividade no campo filosófico, expressa: 

[...] a abstração teórica de toda a prática humana que tem um caráter 
histórico-social. A forma inicial de todos os tipos de atividade humana é a 
prática histórico social do gênero humano, ou seja, a atividade laboral, 
coletiva, adequada, sensório-objetal, transformadora, das pessoas. Na 
atividade se releva a universalidade do sujeito humano. [...]. A atividade 
humana consciente dirigida a uma finalidade intencional é um processo tão 
objetivo quanto todos os processos da natureza. 

Nesse sentido, considera-se a atividade do professor como algo que é 

consciente, e dirigida para uma finalidade intencional e específica, devido a 

existência de um conteúdo especifico, sendo determinado pela prática social dos 

sujeitos envolvidos, ou seja, “toda atividade espiritual humana está determinada pela 

prática social e compartilha com ela uma estrutura fundamentalmente semelhante. A 

atividade é a substância da consciência humana” (DAVYDOV, 1988b, p. 15). Neste 

caso pode-se afirmar que a prática profissional docente como atividade, se constitui 

como o substrato da consciência do professor a partir de sua materialização em uma 

dada realidade social, qual seja, o contexto escolar. Como bem registra Núñez 

(2009, p. 66): 

A consciência do homem como nova forma de reflexo psíquico se organiza 
na sua vida real, não só como produto de um conhecimento da realidade, 
mas também pela relação que ele estabelece com essa realidade, a qual 
constitui uma nova forma de reflexo psíquico, quantitativamente diferente. O 
princípio da unidade entre a consciência e a atividade é essencial para a 
compreensão da natureza da psique. 

Desta forma, a atividade profissional docente, se estrutura e se organiza 

por meio do processo de ensino, do ato de ensinar, tendo como objetivo, motivo 
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como uma ação transformadora junto aos alunos ao desenvolver sua prática em sala 

de aula. Ao realizar essa atividade prática o professor a realiza de forma consciente 

e autônoma, ao se considerar que “consciência e atividade são assim, dois 

elementos fundamentais à psicologia histórico cultural e devem ser entendidas como 

uma unidade dialética” (ASBAHR, 2005, p. 109). Por isso a atividade é considerada 

neste constructo teórico como “atividade histórica concreta, o gerador por trás dos 

fenômenos da consciência” (KOZULIN, 2013, p. 116). De acordo com Libâneo 

(2004a, p. 140), pode-se se entender a atividade profissional do professor: 

Como uma atividade definida cultural, social e historicamente; ou seja, é 
uma atividade socialmente situada, razão pela qual os próprios professores 
aprendem no contexto de trabalho em parceria com seus colegas, na 
dependência de estruturas de organização e gestão, das relações internas, 
da cultura organizacional, das ações de assistência pedagógica ao 
professor e da ocorrência de oportunidades de reflexão continua. 

É por meio da prática profissional docente como atividade que o professor 

se autodetermina, se autotransforma, cria e recria sua autonomia prática e 

intelectual ao materializar sua prática docente em sala de aula junto aos seus alunos 

de forma autônoma e consciente tendo como finalidade, a aprendizagem dos 

mesmos, pois, “em essência, a atividade pressupõe não apenas as ações de um só 

indivíduo tomado isoladamente, mas também suas ações no contexto da atividade 

das outras pessoas, ou seja, pressupõe certa atividade conjunta” (DAVYDOV, 

1988b, p. 17). De acordo com os estudos de Ribeiro e Moura (2013, p. 19), 

É em atividade que o professor conscientiza-se do seu objeto: a atividade 
de ensino – movida pela necessidade de fazer com que o estudante como 
sujeito em atividade de aprendizagem se aproprie dos conhecimentos 
produzidos pela humanidade. 

A prática profissional docente, como um tipo específico de atividade, 

tomando como referência os estudos de Leontiev (1983), é um processo mediado 

pela relação que se estabelece por meio do ensino entre o professor (sujeito que 

ensina – sujeito da atividade) e o aluno (objeto e sujeito também da atividade).  

A principal característica constitutiva da atividade é seu caráter objetal 

(LEONTIEV, 1983). Ou seja, o que orienta o ser humano na realidade social, a partir 

de seu psíquico é o mundo dos objetos.  

Com base nos fundamentos da teoria da atividade, permite-se afirmar que 

a prática profissional docente enquanto um tipo de atividade, é o processo pelo qual 

o professor por meio de sua capacidade didático pedagógica tem a possibilidade de 

transformar sua realidade de sala de aula de forma criativa e inovadora, tendo como 
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base de sustentação seus conhecimentos adquiridos ao longo do seu 

desenvolvimento profissional.  

Assim a atividade prática do professor se configura como reflexo de uma 

atividade teórica a qual é movida por uma intencionalidade. Esses dois tipos de 

atividades que integram a profissão docente – atividade teórica e atividade prática – 

denominam-se práxis (VÁZQUEZ, 2007). Segundo esse teórico, não pode haver 

prática material se não estiver fundamentada em uma prática teórica interna, 

intelectual.  

Para Leontiev (1983, p. 82), a estrutura geral da atividade é composta por 

atividade interna e atividade externa. Ambas formam uma unidade dialética, tendo 

em vista que “a atividade interna se origina a partir da atividade prática externa e 

não se separa dela, conservando uma relação fundamental e bilateral com a 

mesma”. Esse teórico acrescenta ainda: 

En las condiciones sociales, que aseguran el desarrollo multilateral de los 
personas, la actividad mental no está aislada de la actividad práctica. El 
pensamiento humano deviene reproducible dentro de la vida de los 
individuos, en la medida de la necesidad (LEONTIEV, 1983, p. 81). 

Dessa forma, o professor encontra-se em atividade prática profissional 

quando o objetivo de sua ação coincidir com o motivo de sua atividade. Neste caso, 

pode-se considerar a aprendizagem dos estudantes como o objetivo que se constitui 

no motivo de sua atividade prática profissional. No entanto, para que esse tipo de 

atividade se realize plenamente e com êxito, faz-se necessário que haja uma 

necessidade para que objeto e motivo respondam a esta e indique a direção da 

atividade. Portanto, neste caso, pode-se considerar aqui a necessidade de 

aprendizagem dos estudantes como o elemento norteador da atividade prática 

docente. e por outro lado, a necessidade de formação continuada do professor como 

outro elemento motivador para a melhora de sua atividade docente. 

 Considera-se aqui, necessidades de aprendizagem dos estudantes e 

necessidade de formação continuada, duas unidades dialéticas que convergem para 

um mesmo fim e são motivadoras para uma atividade prática profissional docente 

qualificada, autônoma e consciente.  

Assim, necessidades, motivo, objetos, ações e operações encontram-se 

em um todo articulado entre si, sendo que esses elementos constitutivos da 

atividade se realizam simultaneamente. Nesse sentindo, “a atividade se constitui 

como uma forma complexa de relação homem-mundo que envolve finalidades, 
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conscientes e atuação coletiva e cooperativa” (OLIVEIRA; ALENCAR, 2008, p. 98). 

Em sua atividade prática profissional docente a qual se desenvolve especificamente 

junto aos alunos, cabe ao professor como mediador desse processo proporcionar ao 

aluno apropriar-se dos conhecimentos produzidos historicamente pela humanidade 

em situações planejadas e determinadas com vistas ao desenvolvimento das 

potencialidades dos estudantes, tendo em vista que: 

Na psicologia histórico cultural o aprendizado escolar caracteriza-se por 
produzir algo novo no desenvolvimento da criança, não se limitando à 
determinação de níveis de desenvolvimento humano, mas a descoberta das 
relações reais entre o processo de desenvolvimento e a capacidade de 
aprendizado (LONGAREZI; ARAÚJO; FERREIRA, 2007, p. 67). 

A atividade prática docente se realiza a partir de ações planejadas, 

organizadas para satisfazer as necessidades dos estudantes. Desta forma, a teoria 

da atividade nos impõe de um lado, a detecção de necessidades de aprendizagens 

dos estudantes para que os motivos sejam dirigidos ao objeto que é o ensino para o 

desenvolvimento das potencialidades dos estudantes.  

Por outro lado, essas necessidades dos estudantes também convergem 

para um redirecionamento da atividade prática do professor em conjunto com sua 

atividade teórica, pois promover a atividade de aprendizagem dos alunos exige a 

criação, elaboração, planejamento e organização das condições de ensino e 

aprendizagem no contexto escolar objetivando ações coletivas e individuais nas 

atividades de professor e alunos para que se obtenha êxito no processo ensino 

aprendizagem. 

Será por meio da atividade de ensino que ocorre por meio da atividade 

prática profissional docente no contexto do ambiente da sala de aula, a qual se 

constitui como um dos espaços privilegiados que emergem novas necessidades 

formativas, pois “ao criar novas necessidades e buscar satisfazê-las, o homem por 

meio da atividade, produz uma nova realidade e produz a si mesmo nesse processo” 

(MORETTI; MOURA, 2011, p. 438). Tal processo somente é possível devido ao 

“fluxo geral da atividade que forma a vida humana” (LEONTIEV, 1983, p. 89). Para o 

teórico em pauta, esse fluxo da atividade é caracterizado como: 

Del flujo general de la actividad que forma la vida humana en sus 
manifestaciones superiores mediadas por el reflejo psíquico, se desprenden 
en primer término, distintos – especiales – actividades según el motivo que 
las impela; después se desprenden las acciones – procesos – subordinadas 
el objetivos conscientes; y finalmente, las operaciones que dependen 
directamente de las condiciones para el logro del objetivo concreto dado 
(LEONTIEV, 1983, p. 89). 
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Dado essa dinâmica no processo de realização de toda e qualquer 

atividade, esta “comporta um processo que se caracteriza por apresentar 

transformações em sucessões constantes” (LEONTIEV, 1983, p. 98). Essas 

múltiplas transformações somente são possíveis de acontecerem porque ganham e 

ao mesmo tempo são engendradas por sentidos e significados diante das condições 

sócio históricas que movem o homem para satisfazer suas necessidades por meio 

da realização de suas atividades. E são esses elementos, sentido e significado que 

também norteiam a prática profissional do professor.  

Ao se considerar a perspectiva histórico cultural e mais especificamente a 

teoria da Atividade, pode-se afirmar que o professor encontra-se em atividade 

quando esta tem um sentido e um significado. De acordo com Leontiev (1983), o 

sentido como uma relação que se estabelece, é criado na vida do homem a partir de 

sua atividade com o mundo e com os outros homens, liga-se ainda “ao contexto do 

uso da palavra e às experiências afetivas do sujeito” (RAMALHO; NÚÑEZ, 2011a, p. 

78). Enquanto o significado refere-se ao que se é compartilhado de comum entre um 

grupo social a partir das relações interpessoais vividas historicamente, como bem 

registram os autores: 

O significado é um sistema de relações formado objetivamente durante o 
processo sócio histórico e se encontra contido na palavra que reflete uma 
experiência histórica e social. O significado constitui um núcleo estável de 
compreensão da palavra, compartilhado por todas as pessoas que a 
utilizam na comunicação e nos processos do pensamento. Compartilhar 
significados é essencial nas relações interpessoais de um grupo profissional 
e é, também, uma questão chave da identidade profissional (RAMALHO; 
NÚÑEZ, 2011a, p. 77). 

A prática profissional docente ganha sentido e significado para o 

professor ou grupo de professores, na medida em que encontram um equilíbrio entre 

sua profissionalidade e seu profissionalismo. Ambos constituem-se em elementos 

norteadores para que sentido e significado estejam sempre em equilíbrio na 

atividade pratica docente. Assim, de acordo com Longarezi, Pedro e Perini (2011, p. 

393), 

Para Leontiev (1978a) a significação é a generalização da realidade na 
forma de palavras, ou seja, são conceitos criados socialmente pelo homem 
para designar a realidade refletida. A significação é um fenômeno 
objetivamente histórico que é apropriado pelo homem segundo o sentido 
pessoal que tem para ele. Esse sentido é desenvolvido com base na 
atividade material desempenhada pelo sujeito. 

A partir dessa compreensão, entende-se que a atividade docente 

enquanto prática profissional docente em seu mais alto grau de realização torna-se 
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fundamento para uma práxis pedagógica enraizada na ação-reflexão-ação que serve 

de guia para o constante desenvolvimento profissional tendo como base a teoria 

como fundamento da prática e vice versa. Desta forma, partilha-se das ideias de 

Moretti e Moura (2011, p. 441), ao expressarem que: 

Ao fundamentar a prática pedagógica, o conceito de atividade permite ao 
sujeito professor a reflexão e a ação sobre seu objeto de trabalho, buscando 
objetiva-lo na materialidade escolar, tendo como motivo primeiro a 
humanização dos sujeitos envolvidos no processo educativo da escola.  

É no contexto da atividade de ensino que o professor exerce 

dinamicamente sua atividade pratica profissional, como atividade principal. Uma das 

funções principais do professor no contexto escolar, no exercício de sua profissão é 

planejar, organizar e dirigir suas ações objetivando o pleno desenvolvimento do 

estudante. Atividade esta baseada nas dimensões teórica e prática, que o levam a 

realização consciente, crítica e criativa de seu trabalho pedagógico.  

Essas dimensões, de acordo com Moretti e Moura (2011, p. 441), são 

constituídas de alguns elementos. Na primeira, ou seja, na dimensão teórica 

encontram-se os seguintes elementos: “motivos, objetivos e planos de ações a 

serem realizados e a escolha dos instrumentos”. Já a dimensão prática é constituída 

pelas “ações, operações e objeto da atividade”, segundo os autores. Portanto, 

registra-se mais uma vez que esses são os elementos que proporcionam uma 

prática profissional docente tendo como base de sustentação teórico metodológica a 

teoria da atividade que possibilita uma mudança significativa no contexto da escola, 

pois ela deve ter como um de seus princípios educativos um tipo específico de 

organização do processo pedagógico como coloca Núñez (2009, p. 133). 

A escola que se educa muda a concepção dos processos de ensino 
aprendizagem. A educação se orienta ao desenvolvimento da personalidade 
integral dos alunos, sendo o desenvolvimento não só um processo natural e 
sim um produto do acesso social e pedagogicamente organizado à cultura 
historicamente produzida.  

A teoria da atividade registra importantes contribuições para a prática 

profissional docente. Tanto para Vygotsky quanto para Leontiev, o homem em todos 

os seus atributos se desenvolve por meio de sua atividade social que é 

desencadeada no seu processo histórico de desenvolvimento. Na teoria da 

Atividade, Leontiev (1983) enfatiza que o desenvolvimento do homem ocorre através 

da sua atividade prática em um determinado contexto histórico social. É nesse 

aspecto que se considera a prática profissional docente como atividade.  
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Por isso, compreende-se a prática profissional docente como atividade, a 

partir do conceito de atividade e seus componentes estruturantes instituídos por 

Leontiev (1983), os quais ligam-se ao próprio desenvolvimento da natureza humana 

que desencadeia o mais alto grau de desenvolvimento do psiquismo humano. Nesse 

processo, a organização do espaço educativo, deve: 

[...] embasar-se em novos princípios, de forma tal que garanta a formação 
plena do aluno, tanto em seu componente cognoscitivo como no afetivo, em 
consonância com as novas tarefas sócias do sistema escolar como 
instituição educativa (NÚÑEZ, 2009, p. 132). 

Nesse contexto, o professor, em sua atividade prática docente, ao 

proporcionar o acesso ao conhecimento para os estudantes que ocorre no processo 

ensino aprendizagem, cumpre seu papel como mediador cultural, como o sujeito 

mais experiente nesse processo e ao mesmo tempo o selecionador dos melhores 

instrumentos significativos que norteará a atividade de aprendizagem de seus 

alunos.  

Por outro lado, para que a prática pedagógica seja considerada como 

atividade principal em qualquer nível de ensino e ter êxito, é imprescindível que os 

professores sejam envolvidos do começo ao fim em todo e qualquer projeto ou 

programa que se deseja implementar na escola. É preciso que os professores sejam 

colocados no centro das tomadas de decisões na escola, porque: 

No momento em os métodos de formação de professores se modificarem 
passando a revelar o cotidiano e as necessidades reais dos docentes, 
haverá modificação concomitante em sua atividade prática e na 
estruturação da consciência dos mesmos, acarretando o surgimento de 
novas necessidades, de novos conhecimentos e de um jeito novo de ser 
docente (LONGAREZI; PEDRO; PERINI, 2011, p. 398). 

 Na medida em que são chamados a participarem, sentem-se 

corresponsáveis tanto pelo processo de implementação quanto de execução de 

planos e ações que chegam à escola. Nessas condições, acredita-se que na medida 

em que os professores se envolvem, necessidades formativas vão se delineando 

desde o processo inicial do ProEMI, possibilitando uma reflexão sobre a prática 

pedagógica antes e durante o processo de construção das atividades pedagógicas a 

serem implementadas, caracterizando-se assim, como um exercício reflexivo no 

contexto da atividade docente. 

Por isso há a necessidade dos professores serem os agentes desse 

processo, pois somente a partir da reflexão sobre seu objeto profissional, têm 

condições de exercer uma prática pedagógica consciente, colaborativa e com 
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resultados bem mais positivos junto aos estudantes. Porém é preciso deixar claro 

que: 

A atividade docente é uma práxis que deve ser compreendida 
considerando-se o contexto em que essa atividade é exercida. Ela acontece 
e se desenvolve no cotidiano, em contextos específicos da vida social e 
profissional, a partir de necessidades e motivos que são inerentes a toda 
atividade humana (RAMALHO; NÚÑEZ, 2012, p. 235). 

No entanto, para que essa prática profissional docente seja contínua, 

criativa, inovadora e atualizada, é preciso que esse profissional mantenha-se atento 

e envolvido com uma formação continuada baseada em suas necessidades 

formativas e motivos que surgem no contexto histórico cultural de sua prática 

docente.  

É por meio de sua atividade prática profissional que o professor realiza 

seu papel social na sociedade que está inserido, dando sua contribuição no 

processo dialético de humanização daqueles que lhes são confiados na condição de 

estudantes por meio da socialização do conhecimento historicamente produzido pela 

humanidade. É importante registrar também, que nesse processo de 

desenvolvimento de sua atividade prática docente, o professor passa por um 

processo de transformações constantes, se desenvolve, ampliando sua forma de 

agir sobre o processo de desenvolvimento de seu trabalho, porque é na atividade 

prática profissional que é promovida e ampliada o desenvolvimento de sua 

consciência. Isto porque; 

O foco no resgate da prática como atividade de desenvolvimento humano é 
devido ao papel que o professor ocupa na sociedade, pois ele humaniza os 
indivíduos ao socializar o conhecimento historicamente produzido, e nesse 
processo, também se humaniza, desenvolve-se e promove o 
desenvolvimento da consciência dos homens (LONGAREZI; PEDRO; 
PERINI, 2011, p. 398). 

Consciência essa que o faz refletir sobre sua atividade prática profissional 

em todas as dimensões: sociais, políticas, filosóficas, psicológicas, como 

mecanismos de controle sobre seu trabalho pedagógico que o faz buscar novos 

conhecimentos para superar novas necessidades, motivos e desejos que emergem 

no ato do seu fazer pedagógico.  

Por isso tomar como referência a atividade prática profissional docente 

como atividade e, neste caso, como atividade principal, é considerá-la como a 

atividade que determina as mudanças significativas nos processos psicológicos 

superiores da personalidade do professor, ou seja, de sua consciência e que, 

portanto, potencializa seu constante desenvolvimento profissional, a partir das 
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contradições advindas dessa prática profissional e esta demandam novas 

necessidades formativas, com vistas a ações de formação continuada na 

perspectiva da melhoria da prática pedagógica.  
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5 PERCURSO TEÓRICO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa objetiva contribuir com a produção de conhecimentos que 

possam subsidiar o debate acerca da formação continuada de professores da 

Educação Básica, em especial aqueles do Ensino Médio e, que trabalham com o 

ProEMI.  

Para atingir os propósitos, desta pesquisa, tomou-se como eixo de 

análise, as necessidades formativas de professores (objeto deste estudo) que 

possivelmente, emergiram a partir da implantação do ProEMI nas escolas públicas 

de ensino médio de São Luís, tendo em vista que esse programa traz como 

premissa o desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras.   

Segundo Demo (2006), a pesquisa deve ser compreendida como um 

dialogo inteligente com a realidade, sendo um processo e uma atitude com 

elementos do cotidiano e dos sujeitos. Dessa forma, os resultados podem 

proporcionar informações para se pensar de forma crítica a realidade. 

Para Leontiev (1983), a pesquisa, como ferramenta, significa 

compreendê-la como um recurso tanto físico quanto simbólico, interno e externo que 

determina os métodos e as operações, pois é “busca cuidadosa”. A pesquisa para o 

autor, como atividade humana deve ser criativa, social e coletiva. 

A pesquisa caracteriza-se como pesquisa exploratória analítica. Como um 

estudo exploratório, tem por finalidade buscar investigar um determinado grupo de 

professores que atuam especificamente no ProEMI, objetivando detectar e 

estabelecer as prioridades de necessidades formativas que possivelmente 

emanaram a partir desse programa, objetivando subsidiar a formação continuada a 

partir das necessidades formativas que se revelaram nesta pesquisa. Desta forma, o 

estudo de cunho exploratório visa “encontrar os elementos necessários que lhe 

permitam, em contato com determinada população, obter os resultados desejados” 

(TRIVIÑOS, 2010, p. 109). É de caráter analítico, porque torna-se importante nesse 

processo de estudo as inúmeras informações, dados, descobertas, observações 

sobre o contexto da pesquisa, que possibilitem o desvelamento das necessidades 

formativas dos professores. 

Para que se detectem as necessidades formativas dos professores do 

ensino médio inovador, é necessário estabelecer as relações, por exemplo, entre os 

níveis das habilidades de planejar e desenvolver atividades pedagógicas no âmbito 
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do programa que os professores encontram-se envolvidos, para que a partir dos 

fatos e fenômenos encontrados em uma determinada realidade possam ser 

analisados (TRIVIÑOS, 2010). 

Esses dois tipos de estudos tem como finalidade, nesta pesquisa, 

proporcionar uma análise fundamentada, a partir das evidências, afirmações, provas 

e anotações realizadas no decorrer do percurso metodológico. 

É a partir destes elementos, que este capítulo se propõe a explicitar as 

etapas a serem seguidas nesta pesquisa tais como: revisão da literatura, o contexto 

empírico da pesquisa e os sujeitos sociais, os instrumentos selecionados para a 

coleta de dados e os procedimentos para a análise dos dados, tendo como base 

alguns fundamentos teóricos e metodológicos que nortearam o percurso 

metodológico que foi seguido, por compreender que estes constituem-se em 

elementos basilares para os resultados que se desejava alcançar neste estudo, os 

quais já foram definidos no objetivo geral e nas questões de estudo. 

Compreende-se que a identificação de necessidades formativas de 

professores que atuam no ProEMI pode contribuir para a elaboração de planos de 

formação continuada visando uma reflexão sobre a prática pedagógica e, ao mesmo 

tempo possibilidades de inovações nessa prática. 

É com este propósito que o percurso metodológico da pesquisa 

constituiu-se como elemento norteador para responder ao problema de pesquisa, 

qual seja: O ProEMI, desde sua implantação em 2009 têm se constituído em 

grandes desafios aos professores, pois traz como um dos pressupostos, a criação 

de “propostas inovadoras nas escolas”. Este fato tem possibilitado a emergência de 

novas necessidades formativas para prática pedagógicas inovadoras? Tal problema 

foi considerado ao longo do processo de pesquisa a partir das questões de estudos 

já propostas. 

Nesse sentido, busca-se uma certa “vigilância epistemológica” 

(BACHELARD, 1996), que tem como finalidade manter-se em uma atitude de 

pesquisa a partir do que é apresentado pela realidade empírica, ou seja, é o que de 

fato se apresenta e como se apresenta e não aquilo que as vezes o pesquisador 

gostaria que fosse, caso não se tenha o devido cuidado. 

Esse fato, não significa que não se deve considerar a subjetividade, mas 

manter-se atento a “experiência científica é, portanto, uma experiência que contradiz 

a experiência comum” (BACHELARD, 1996, p. 14). É preciso afastar-se do senso 
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comum, para poder, então, materializar uma tarefa que tem muitos obstáculos, ao 

longo do percurso metodológico, pois significa; 

Colocar a cultura científica em estado de mobilização permanente, substituir 
o saber fechado e estático por um conhecimento aberto, dinâmico, dialetizar 
todas as variáveis experimentais, oferecer enfim à razão razões para evoluir 
(BACHELARD, 1996, p. 24). 

A cultura científica possibilita a mobilização do pensamento científico para 

as constantes buscas as respostas para os questionamentos já mobilizados pela 

pesquisa desde o processo inicial, por isso “todo conhecimento é resposta a uma 

pergunta. Se não há pergunta, não pode haver conhecimento científico. Nada é 

evidente. Nada é gratuito. Tudo é construído.” (BACHELARD, 1996, p. 18). 

Neste percurso, considera-se, em primeiro lugar, o inacabado, pois por 

mais que se busque a verdade, esta nunca será absoluta, por isso também será 

uma síntese provisória. Nesta perspectiva, partilha-se das ideias de Minayo (2010, p. 

47, grifo da autora) quanto ao conceito de pesquisa,  

Defino Pesquisa como a atividade básica das Ciências na sua indagação e 
construção da realidade. É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino. 
Pesquisar constitui uma atitude e uma prática teórica de constante busca e, 
por isso, tem a característica do acabado provisório e do inacabado 
permanente. É uma atividade de aproximação sucessiva da realidade que 
nunca esgota, fazendo uma combinação particular entre teoria e dados, 
pensamento e ação. 

É a partir desta compreensão, que se tem, nesta pesquisa, a pretensão 

de fazer uma constante busca para apreender o máximo possível os fatores que 

influenciam o objeto em análise, tendo como base para a coleta dos dados o 

questionário como instrumento principal e as anotações realizadas no contexto da 

pesquisa empírica. No entanto, compreende-se que a realidade na qual se encontra 

inserido é complexa e contraditória. 

A partir destes esclarecimentos, toma-se como ponto de partida o 

reconhecimento de que toda forma de práxis, quer seja ela produtiva, quer seja 

educativa ou política, não ocorre em uma realidade abstrata, mas em uma realidade 

social concreta e determinada. Esse fato nos conduz a um movimento contínuo 

entre o objeto que queremos conhecer e o contexto social em que este está inserido, 

em uma totalidade a qual encontra-se imbricada e determinada, e não sendo 

passível de ser compreendida de imediato, mas de fatos como expressa Kosik 

(1976, p. 41), 

Totalidade não significa todos os fatos. Totalidade significa: realidade como 
um todo estruturado, dialético, no qual ou do qual um fato qualquer (classes 
de fatos, conjuntos de fatos) pode vir a ser racionalmente compreendido. 



 
  151 

 

Acumular todos os fatos (reunidos em seu conjunto) não constitui, ainda, a 
totalidade. Os fatos são conhecimentos da realidade se são compreendidos 
como fatos de um todo dialético – [...] – se são entendidos como partes 
estruturais do todo. 

Desta forma tem-se a possibilidade de compreender que o objeto de 

pesquisa que queremos conhecer encontra-se engendrado em um todo estruturado 

e em constante movimento: ao mesmo tempo em que determina é simultaneamente 

determinado pelas complexas relações que se estabelecem no processo de sua 

materialização inserido em uma totalidade que, por mais que queiramos conhecer 

por completo, será sempre um conhecimento inacabado, provisório por se encontrar 

em constante movimento, pois, “deve-se apreender cada coisa, cada ser, cada 

situação, não apenas em suas conexões e em suas contradições internas, mas no 

movimento total que delas resulta”, de acordo com Lefebvre (1979, p. 209), ou seja, 

a partir do movimento do real em uma unidade dialética. 

Portanto, esta pesquisa, tem como campo empírico, escolas de São Luís 

que aderiram ao ensino médio inovador, objetivando identificar novas necessidades 

formativas de professores envolvidos nesse programa, os quais têm como desafios 

práticas pedagógicas inovadoras nesse novo contexto do ensino médio. 

Tal fato em uma pesquisa é complexo, principalmente quando se trata de 

pesquisar na área de formação de professores, por esta encontrar-se inserida no 

contexto educacional como um todo como bem alerta Zeichner (2009, p. 20). 

Dada a complexidade da formação docente e suas ligações com vários 
aspectos da qualidade do ensino e da aprendizagem do aluno, nenhuma 
abordagem metodológica ou teórica isolada será capaz de fornecer tudo o 
que é preciso para compreender como e porque a formação docente 
influencia os resultados educacionais. 

Por outro lado, Gómez Pérez (1998, p. 100), registra em seus estudos 

sobre modelos metodológicos de investigação que: 

[...], o objeto de investigação é um complexo sistema de comunicação. Ele 
ocorre num espaço institucional determinado, no qual se intercambiam, 
espontânea e intencionalmente, redes de significados que afetam o 
conteúdo e as formas de pensar, sentir, expressar e atuar dos que 
participam em tal sistema. 

Considerando o exposto, esta pesquisa teve ainda como sustentação 

uma literatura especializada com exaustiva revisão bibliográfica de autores 

nacionais, internacionais, artigos de revistas especializadas, teses e dissertações 

sobre a temática. 

Esse processo de pesquisa bibliográfica objetivou redefinições do 

referencial, do problema de pesquisa, ampliando-se e definindo-se ao mesmo 
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tempo o objeto de estudo – necessidades formativas de professores que atuam 

no ProEMI – bem como o percurso metodológico que se seguiu. Registra-se 

ainda, que a revisão da literatura é um processo contínuo que acompanhou todo 

o desenvolvimento da pesquisa, da fase inicial à final, com idas e vindas, com 

vistas a contribuir no processo de análise. 

Entende-se que, para atingir o objetivo proposto no estudo, a pesquisa 

qualitativa/quantitativa, é a mais adequada. Esta possibilita a captação e 

interpretação dos dados tanto de forma objetiva quanto subjetiva. Segundo 

Minayo (2010) esse tipo de abordagem se complementa, integrando-se a um 

mesmo processo de pesquisa, possibilitando uma riqueza maior na análise dos 

resultados. Quanto ao aspecto qualitativo na pesquisa, proporciona a 

interpretação dos dados coletados dando-lhes significados a partir de uma 

análise criteriosa e fundamentados em aportes teóricos, já escolhidos em função 

do objeto em análise.  

Chizzotti (1995), assim como Minayo (2010), nos ajudam a 

compreender melhor esse tipo de pesquisa, tendo em vista a especificidade do 

objeto de estudo, seus objetivos definidos, os quais já foram explicitados. 

A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação 
dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre 
mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. O sujeito observador é parte 
integrante do processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, 
atribuindo-lhes um significado. O objeto não é um dado inerte, neutro, 
está possuído de significados e relações que sujeitos concretos criam 
em suas ações (CHIZZOTTI, 1995, p. 79). 

Portanto, tem-se um esforço na busca e apreensão pelos diferentes 

aspectos, ligações, mediações e contradições do objeto que vai se tornando 

concreto pensado, materializado ao longo do processo de estudo, pesquisa, 

análise, síntese, ou seja, “caracteriza-se pela empiria e pela sistematização 

progressiva de conhecimento até a compreensão da lógica interna do grupo ou 

do processo em estudo” (MINAYO, 2010, p. 57). 

Quanto à abordagem quantitativa, esta também é de fundamental 

importância, pois possibilita um quantitativo de dados que deram sustentação a 

análise qualitativa, possibilitado pelas descrições, regularidades, frequências e 

relações que foram sendo estabelecidas no decorrer do processo da pesquisa 

empírica com os sujeitos sociais (MINAYO, 2010). De acordo com Gómez Pérez 
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(1998, p. 106), por se tratar de uma investigação de natureza educativa em uma 

dada realidade social, 

Todas as variáveis intervenientes merecem ser consideradas em 
princípio, até que um primeiro conhecimento das mesmas e de seu 
funcionamento na situação concreta que é o objeto de estudo permita 
estabelecer uma ordem de prioridades quanto à importância das 
diferentes influências e, como consequências, determinar focos mais 
definidos e singulares de análise.  

Desta forma, compreende-se a realidade a partir do movimento que vai 

do todo para as partes e vice-versa. Tem-se como premissa ainda, o fato de que 

a realidade, nessa unidade dialética, pode ser pesquisada de diversas formas, a 

partir de diferentes níveis e aspectos, mas desde que se considerem tanto as 

técnicas apropriadas para descobrir suas relações essenciais quanto à 

capacidade de historicizar o objeto que se está investigando, qual seja, as 

necessidades formativas de professores do ensino médio inovador. Reafirmando-

se, assim, a opção pelo emprego da abordagem qualitativa/ quantitativa, por 

julgar que esta, no processo de elaboração do conhecimento, pode contribuir na 

integração entre a realidade específica da pesquisa e a totalidade social. 

 

5.1 Contexto empírico da Pesquisa: os professores e suas escolas de atuação  

 

A descrição do contexto da pesquisa é relevante para se compreender 

as análises e os resultados dos estudos. Essa descrição está associada ao que 

Núñez e Ramalho (2008) chamam de validez do contexto. Na visão de Goméz 

Pérez (1998, p. 111), pesquisar para intervir na escola, requer compreender os 

meios complexos que prescindem e medeiam as relações e trocas simbólicas 

entre os indivíduos e grupos que a compõe. Como bem explica o autor “Como 

qualquer outro meio social, o escolar não é nem exclusivo, nem 

fundamentalmente o cenário físico ou psicossocial observável, não é somente o 

contexto real, mas percebido e sentido pelos indivíduos e grupos”.  

Ao se considerar que esta pesquisa situa-se no âmbito da formação 

docente, com professores que atuam no ProEMI, este estudo realizou-se em São 

Luís/MA, tendo como lócus de pesquisa, 17 (dezessete) escolas públicas de 

Ensino Médio que trabalharam com esse programa entre os anos de 2012 e 

2015. No primeiro momento, empreendeu-se uma pesquisa empírica de três 
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meses na SEDUC/MA, coletando dados documentais sobre as escolas que 

aderiram ao programa em tela, no período de maio a junho de 2015. 

No segundo momento, fez-se uma prévia visita às escolas para a 

obtenção do acesso e consentimento das mesmas para participarem da pesquisa. 

As 17 escolas que foram visitadas encontram-se localizadas em diferentes bairros 

de São Luís/MA e pelos municípios de Raposa, São José de Ribamar e Paço do 

Lumiar que compõem a região metropolitana da Ilha de São Luís.  São escolas de 

pequeno, médio e grande porte, com uma média de 20 a 100 professores por 

escola. 

Optou-se em realizar a pesquisa com esse quantitativo de escolas, ao 

se constatar, após visita em todas as escolas, que o Ensino Médio Inovador foi 

desenvolvido por 90% de professores contratados entre os anos de 2010 e 2014, 

e desse quantitativo, poucos contratados continuavam nas escolas, tendo em 

vista que os contratos de muitos professores já haviam finalizado o período de 

dois anos. Outro fato relevante que se observou foi que, das 17 escolas 

pesquisadas, apenas uma continua com esse programa atualmente, as demais 

encerraram as atividades ao final do ano de 2014 por falta de recursos 

financeiros, de acordo com as informações coletadas, por meio dos gestores e 

coordenadores pedagógicos. 

Após visita as 17 escolas, optou-se em realizar a pesquisa de campo 

em 5 (cinco) escolas, porque em 12 escolas não haviam mais os professores que 

trabalharam com o ProEMI, pois nessas escolas as atividades pedagógicas 

referentes a este programa foram desenvolvidas prioritariamente por professores 

contratados, por isso a importância da visita antecipada. 

Desse contexto empírico, alcançou-se uma média de 50% (cinquenta 

por cento) de participação dos professores nas cinco escolas pesquisadas. 

Incluem-se, ainda alguns coordenadores pedagógicos e gestores das escolas que 

declararam desejar participar. Portanto, esses foram os critérios estabelecidos 

para a escolha dessas escolas. Ou seja, considerou-se primordialmente o 

contexto de cada escola, as discussões prévias com o orientador desta pesquisa, 

a SEDUC/MA e a pesquisadora para que tudo ocorresse de comum acordo entre 

os parceiros. Este procedimento proporcionou confiança e credibilidade entre as 

partes envolvidas neste processo, tendo em vista que: 
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Para intervir e compreendera realidade da vida da aula e da escola, é 
preciso enfrentar a complexidade, a diversidade, a singularidade e o 
caráter evolutivo de tal realidade social, ainda que tal pretensão dificulte 
o processo de busca de relações e significados. [...], por serem 
necessariamente parciais e distorcidas e que requerem, portanto, sua 
integração permanente na perspectiva de conjunto, que pretende 
abranger a complexidade real do sistema concreto da aula ou da escola 
que queremos compreender (GÓMEZ PÉREZ, 1998, p. 110). 

Em um processo de investigação, todas as pessoas participantes e 

envolvidas direta ou indiretamente são imprescindíveis para a materialização do 

que se deseja alcançar em qualquer tipo de pesquisa, pois sem o consentimento 

e envolvimento de cada uma, torna-se impossível a realização da pesquisa social 

que demande a contribuição de outras pessoas. Nesse sentido, Benite (2009, p. 

1), mostra que, 

A pesquisa científica é um ato de construção, onde cada envolvido não é 
apenas mais um dado, uma mera informação, pelo contrário, contribui de 
maneira singular para o desenvolvimento de uma ou mais respostas 
adequadas ao problema suscitado pelo pesquisador. 

Ao se considerar a importância dos sujeitos e de seus contextos sociais 

que integram o processo de desenvolvimento da pesquisa é fundamental que os 

instrumentos para a coleta dos dados sejam bem definidos, objetivando tanto 

uma coleta com qualidade quanto o envolvimento das pessoas que se 

disponibilizaram a participar e a contribuir com o desenvolvimento deste estudo 

científico. 

 

5.2 Procedimentos para coleta e análise dos dados 

 

Toda pesquisa social exige a determinação de procedimentos para 

coleta e análise dos dados, pois são os procedimentos escolhidos que 

proporcionam segurança, confiabilidade e fidedignidade aos resultados da 

pesquisa. Assim, optou-se, nesta coleta de dados, pelo questionário, devido o 

quantitativo de escolas e professores envolvidos. 

Na análise dos dados coletados ter-se-á a análise de conteúdo como 

referência básica para triangular, categorizar, estruturar, inferir e analisar os 

dados coletados. Desta forma, tem-se o quadro 6 demonstrativo das etapas desta 

pesquisa, os quais se inter-relacionam no decorrer de todo o processo de 

realização deste trabalho. 
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Quadro 6 - Estrutura geral das etapas da pesquisa 

 

Passo 1 
Levantamento do referencial bibliográfico documental e teórico para análise da 

problemática estudada; 

Passo 2 

Visita a SEDUC/MA para coleta de dados documentais sobre as escolas que 

aderiram ao ProEMI e solicitar autorização para realizar a pesquisa de campo 

nas escolas; 

Passo 3 
Visita as 17 escolas que trabalharam com o ProEMI para identificar a realidade 

empírica a ser pesquisada e solicitar autorização para a realização da pesquisa; 

Passo 4 
Aplicação do questionário junto aos professores, coordenadores e gestores e, 

anotações no diário de campo sobre o contexto empírico da pesquisa; 

Passo 5 
Organização da Base de Dados para digitação das respostas do questionário, 

de acordo com as questões de estudo propostas; 

Passo 6 
Organização dos dados em tabelas e gráficos os quais foram codificados, 

tabulados e classificados pelo programa Modalisa; 

Passo 7 

Descrição, reagrupamento de tabelas, gráficos e quadros para encontrar, o 

perfil sócio profissional, conhecimento do ProEMI, fatores que facilitam e 

dificultam práticas inovadoras, determinação e prioridade das necessidades 

formativas e preferências em atividades de formação continuada; 

Passo 8 
Categorização e triangulação para encontrar as representações mentais dos 

professores sobre inovação pedagógica; 

Passo 9 Interpretação e análise dos resultados. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Esses passos foram seguidos como um roteiro a ser cumprido durante 

todo o processo de pesquisa, mediando assim, o caminho a ser seguido. 

 

5.2.1 Instrumento e organização para coleta dos dados: o questionário 

 

Vários são os instrumentos de coleta de dados existentes na literatura, 

visando obter informações sobre o que se deseja pesquisar.  No entanto, este 

estudo fez a opção pelo questionário como o instrumento utilizado para a recolha 

dos dados, pois este tem como objetivo viabilizar melhor o recolhimento dos dados a 

partir de um roteiro previamente selecionado, e por ser constituído por uma “lista de 

indagações que respondidas, dão ao pesquisador as informações que pretende 

atingir” (RUDIO, 1980, p. 91). Isto porque o questionário, 

Es una técnica de recogida de información donde, por medio de preguntas 
escritas organizadas en un formulario impreso, se obtienen respuestas que 
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reflejan los conocimientos, opiniones, intereses, necesidades, actitudes o 
intenciones de un grupo más o menos amplio de personas; se emplea para 
investigar masivamente determinados hechos o fenómenos, para conocer 
opiniones de la población o de colectivos, ya que en su acepción más 
generalizada, la encuesta implica la idea de la indagación de grupos de 
individuos y no de sujetos aislados. Lo que interesa es conocer la situación 
general y no los casos particulares (LEÓN et al., 2001, p. 39). 

De acordo com Richardson (1999, p. 189), “geralmente, os questionários 

cumprem pelo menos duas funções: descrever as características e medir 

determinadas variáveis de um grupo social”. Segundo Léon et al. (2001, p. 39): 

Si la encuesta está direccionada a obtener información pertinente y 
significativa para una investigación, debe ser elaborada atendiendo al 
deseño investigativo, en correspondencia con el problema, el objetivo, la 
hipótesis (en caso de que esta san formulada), las categorías, variables e 
indicadores definidos y el marco teórico que sustenta dicho diseño. 

Nesse sentido, buscou-se descrever e analisar as características do perfil 

sócio profissional do grupo de professores integrantes deste processo, assim como 

identificar e caracterizar as variáveis apresentadas por esse grupo quanto a 

determinação de novas  necessidades formativas, determinar as prioridades de 

necessidades formativas na formação continuada; o entendimento enquanto 

representação mental sobre a inovação pedagógica, bem como os fatores que 

podem facilitar ou dificultar práticas pedagógicas inovadoras no contexto das 

escolas que trabalham com o ProEMI. 

Portanto, utilizar-se do questionário, significa ainda “Uma descrição 

adequada das características de um grupo que não apenas beneficia a análise a ser 

feita por um pesquisador, mas também pode ajudar outros especialistas, tais como 

planejadores, administradores e outros” (RICHARDSON, 1999, p. 189). 

Outro elemento a ser considerado é a classificação do questionário, o 

qual pode ser classificado pelo tipo de pergunta – aberta, fechada ou o que faz a 

combinação entre esses dois tipos e pelo modo de aplicação – contato direto ou via 

correio, internet, ainda segundo Richardson (1999).  

Este estudo fez a opção pelo tipo de questionário que faz a combinação 

entre os tipos de perguntas fechadas e abertas e a combinação entre ambas pois, 

Frequentemente, os pesquisadores elaboram os questionários com ambos 
os tipos de perguntas. As perguntas fechadas, destinadas a obter 
informações sócio demográfica do entrevistado (sexo, escolaridade, idade, 
etc) e respostas de identificação de opiniões (sim – não, conheço – não 
conheço etc), e as perguntas abertas, destinadas a aprofundar as opiniões 
dos entrevistados (RICHARDSON, 1999, p. 193). 

As questões propostas, no questionário, foram distribuídas de acordo com 

esse tipo, tendo duas partes: a primeira foi composta por questões fechadas que 
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buscou informações gerais quanto a formação, tempo de magistério, idade, sexo, 

tempo de atuação no ProEMI, formação continuada que o professor já participou, 

dentre outros elementos. 

A segunda parte foi composta por questões abertas, a qual versou sobre 

a identificação e prioridade das novas necessidades formativas dos professores que 

emergiram a partir da implementação do programa em referência, bem como sobre o 

que entendem por inovação pedagógica, fatores que influenciam práticas 

pedagógicas inovadoras que podem ser de ordem positiva ou negativa, dentre 

outros elementos. Nesse sentido, para que o questionário cumpra seu papel em uma 

pesquisa, considerou-se ainda que: 

Es esencial tener en cuenta que el objetivo de la encuesta es buscar 
información a través de preguntas directas e indirectas, las cuales se 
organizan con determinados requisitos metodológicos en un cuestionario. O 
sea, encuesta es la técnica, y el cuestionario es el instrumento a través del 
cual encuestamos a la población (LEÓN et al., 2001, p. 39). 

O questionário foi utilizado por proporcionar descrição de forma direta 

quanto aos aspectos descritivos da atividade docente no contexto do ProEMI, por 

meio de perguntas mistas. Para os autores em referência, as perguntas mistas: 

Constituyen una combinación de las abiertas y las cerradas, donde se 
ofrecen alternativas de respuestas cerradas (dicotómicas o politómicas), y  
al mismo tiempo el sujeto tiene la posibilidad de explicar su punto de vista. 
Generalmente en estos casos se deja un espacio, instruyendo a la persona 
para que exponga su razones, fundamente, amplíe, etcétera (LEÓN etal., 
2001, p. 45). 

Outro elemento que se utilizou na aplicação do questionário foi o método 

de contato direto, segundo Richardson (1999), com os participantes da pesquisa, 

pois este proporcionou a explicação sobre os objetivos da pesquisa e do 

questionário, motivação dos participantes, dirimir dúvidas, evitando-se dessa forma 

que algumas perguntas ficassem em branco. Esse processo possibilitou a aplicação 

do questionario diretamente junto aos professores, coordenadores e gestores nos 

encontros pedagógicos ocorridos nas escolas pesquisadas entre os meses de 

dezembro de 2015 e março de 2016. 

Eram os professores o foco central, pois são estes que trabalham 

diretamente com o programa e, é principalmente na sala de aula que novas 

necessidades formativas podem se materializar de forma mais contundente, em 

suas práticas pedagógicas junto aos estudantes, ao realizarem atividades dentro das 

perspectivas do programa. 
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De acordo com Ramalho e Núñez (2013), esse instrumento possibilita o 

acesso a uma grande quantidade de informações quanto aos sujeitos a serem 

pesquisados em pouco tempo, bem como um retorno aos sujeitos sociais que 

participaram da pesquisa, caso ocorram dúvidas. Outras vantagens do questionário 

segundo Richardson (1999, p. 205), é que este “permite abranger uma área 

geográfica ampla; possibilidade de anonimato para que o entrevistado tenha mais 

liberdade para responder; a tabulação dos dados pode ser feita com mais rapidez e 

facilidade”. Outras vantagens do questionário, acrescentadas por Colón (2003, p. 3) 

são: 

Radica fundamentalmente, en la variada y rica información de los aspectos 
que nos interesa estudiar, las opiniones son recogidas a partir de lo que 
expresan por escrito los sujetos, y posibilita la preparación y estructuración 
previa de las preguntas, son fáciles de aplicar.  

No entanto, como todo e qualquer instrumento de pesquisa, o 

questionário também tem suas desvantagens e críticas, tais como: às vezes não se 

consegue obter 100% das respostas; como também paira a dúvida se a informação 

obtida corresponde a realidade e outro fator a ser considerado é que as respostas 

podem sofrer variações de acordo com o emocional do entrevistado (RICHARDSON, 

1999). 

Destaca-se ainda, conforme Ramalho e Núñez (2013) a falta de diálogo, 

aproximação restrita entre os sujeitos, dentre outros elementos. Colón (2003, p. 3) 

assinala as seguintes desvantagens: 

[...] la mortandad o pérdida de cuestionarios, al no existir compromiso con 
los encuestados, la selección de los sujetos a contestar, la fatiga de los 
encuestados, la extensión de los objetivos, etc. que pueden llevar a 
necesitar diversas fases de aplicación. 

Mesmo considerando as possibilidades e limitações do instrumento 

escolhido, optou-se por sua utilização por este proporcionar um grande volume de 

informações que ao serem quantificados em tabelas, gráficos e serem categorizadas 

e trianguladas qualitativamente os resultados tornaram-se cada vez mais ricos ao 

longo do processo de análises. 

Ao eleger o questionário como o instrumento para a coleta dos dados, e 

considerando as questões de estudo já definidas nesta pesquisa, tem-se o seguinte 

plano do questionário que foi aplicado, conforme o quadro 7. 
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Quadro 7 - Plano do questionário 

 

Objetivo geral: Realizar um estudo sobre as necessidades formativas de professores que atuam no 

Programa Ensino Médio Inovador nas escolas públicas de São Luís/MA, objetivando práticas pedagógicas 

inovadoras. 

Questões 

Norteadoras 
Perguntas Propostas 

1. Que perfil sócio 

profissional é 

característico dos 

professores 

participantes da 

pesquisa? 

 

Informações Gerais: 

 

1. Escola: _______________________________________________ 
 

2. Idade: ________ Sexo: Masculino( ) Feminino( ) 
 

3. Formação Acadêmica: 
 
3.1 Curso de Graduação: _____________________________________ 
 
3.2 Ano de Conclusão do Curso de Graduação: ____________________ 

 
3.3 Nível de Pós Graduação: 

 

 Curso Ano de conclusão Área de conhec. 

Especialização   

Mestrado   

Doutorado   

 

4. Cargo: 
Professor ( ) Gestor ( ) Coord. Pedagógico ( ) 

Anos de Experiência na Docência:___________________________ 

Disciplina que Ministra:____________________________________ 

Tempo de Experiência no PROEMI:__________________________ 

2. Qual nível de 

conhecimento os 

professores 

participantes desta 

pesquisa têm sobre 

o PROEMI? 

1. Informações sobre o Programa Ensino Médio Inovador 
 

1.1 Conhece os Documentos Orientadores do Programa Ensino Médio 
Inovador/PROEMI? 

 ( )Sim ( )Não 
 

1.2 Em caso afirmativo, avalie seu conhecimento sobre esses 
Documentos: ( ) Excelente  ( ) Muito Bom 
 ( ) Regular  ( ) Insuficiente 

1.3 Já teve Formação Continuada para desenvolver atividades com seus 
estudantes a partir do ProEMI? 

 ( ) Sim ( ) Não Quais Formações:____________________ 
 

1.4 Você desenvolve atividades com seus estudantes a partir do ProEMI? 
Sim ( ) Não ( ) 

  

1.5 Cite três atividades que desenvolve com os estudantes no ProEMI: 
 

1.6 Cite três desafios enfrentados ao trabalhar com o ProEMI. Justifique. 
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Quadro 7 - Plano do questionário (cont.) 

 

Questões 

Norteadoras 
Perguntas Propostas 

3. Quais as 

representações os 

professores têm 

sobre prática 

pedagógica 

inovadora? 

 

4.O que os 

professores 

entendem sobre 

prática pedagógica 

inovadora? 

2. Informações sobre Inovação Pedagógica 
 
2.1 Escreva cinco palavras na ordem que lhe vem a cabeça ao ler a 

expressão “inovação pedagógica”. 
 
2.2 Qual dessas palavras considera a mais importante? Justifique. 
 
2.3 Na sua opinião, o que é prática pedagógica inovadora? 
 

 

5.Quais fatores, na 

opinião dos 

professores, 

facilitam e quais 

fatores dificultam as 

práticas 

pedagógicas 

inovadoras? 

3.  Informações sobre os fatores que facilitam ou dificultam uma 
prática pedagógica inovadora 

 
3.1 Cite em ordem decrescente de prioridade quatro fatores que na sua 

opinião facilitam uma prática pedagógica inovadora ao trabalhar com 
o ProEMI. 

 
3.2 Cite em ordem decrescente de prioridade quatro fatores que na sua 

opinião dificultam uma prática pedagógica inovadora ao trabalhar com 
o ProEMI: 

6.Qual avaliação os 

professores fazem 

do nível de 

desenvolvimento 

das habilidades 

para planejar e 

realizar atividades 

nos macrocampos? 

 

 

4. Informações sobre as habilidades para planejar e desenvolver 
atividades nos macrocampos 

 

4.1 Avalie seu nível de desenvolvimento das habilidades para planejar e 
desenvolver atividades em cada macrocampo  

 

Macrocampos Excelente Bom Regular Insuf. 
Não 

Conheço 

Acompanhamento 
Pedagógico 

     

Iniciação Científica e 
Pesquisa 

     

Leitura e Letramento      

Línguas Estrangeiras      

Cultura Corporal      

Produção e Fruição 
das Artes 

     

Comunicação, Cultura 
Digital e uso das 
Mídias 

     

Participação 
Estudantil 
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Quadro 7 - Plano do questionário (cont.) 

 

Questões 

Norteadoras 
Perguntas Propostas 

7. Em quais 

macrocampos os 

professores 

apresentam 

necessidades de 

formação? 

 

8. Quais são as 

prioridades de 

formação 

continuada dos 

professores em 

relação aos 

macrocampos? 

5.  Informações sobre necessidades formativas e nível de prioridade 
de formação 

 

5.1 Assinale se você tem necessidade de formação para planejar e desenvolver 
atividades nos macrocampos do ProEMI e indique também o nível de 
prioridade em cada caso. 

 
 

Macrocampos 

Necessidade 
de Formação 

Nível de prioridade 
de Formação 

Sim Não Alto Média Baixo 
Acompanhamento 
Pedagógico 

     

Iniciação Científica e 
Pesquisa 

     

Leitura e Letramento      
Línguas Estrangeiras      
Cultura Corporal      
Produção e Fruição das 
Artes 

     

Comunicação, Cultura Digital 
e uso das Mídias 

     

Participação Estudantil      

9.Quais são as 

atividades de 

preferência dos 

professores para a 

formação 

continuada sobre 

prática pedagógica 

inovadora? 

6. Informações sobre atividades de preferencia para formação 
continuada 

 
Cite atividades de sua preferência para a formação continuada sobre 
práticas pedagógicas inovadoras. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Estas foram as perguntas centrais que nortearam todo o processo de 

pesquisa, no trabalho de campo, ao ser aplicado o questionário. 

Para melhor viabilidade, confiabilidade e fidedignidade, esse instrumento 

foi validado pelo orientador desta pesquisa, o qual é especialista em validação de 

instrumentos de coleta de dados em sua área de atuação, devido larga experiência 

em pesquisa em educação. 

Para que se possa ter confiança em aceitar as informações de um 
instrumento de pesquisa, este precisa ter as qualidades de validade e 
fidedignidade. Diz-se que um instrumento é válido quando mede ou 
pretende medir e é fidedigno quando aplicado à mesma amostra oferece 
consistentemente os mesmos resultados (RUDIO, 1980, p. 92). 

Essa validade passou por algumas etapas, junto com o orientador, tais 

como: tomadas de decisões sobre que informações deveriam ser privilegiadas, 

quantitativo de perguntas mistas, redação de um primeiro esboço, revisão e 
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reconstrução das perguntas com base nas questões de estudo e no contexto 

empírico da pesquisa, aplicação prévia do questionário em um pequeno grupo de 

professores (COLÓN, 2003). Para Gómez Pérez (1998, p. 112), 

A validade, portanto, é um dos critérios básicos de todo programa de 
investigação. O objetivo é prever e controlar o desenvolvimento futuro dos 
fenômenos educativos e, para isso, é indispensável que as relações que se 
identificam entre variáveis cheguem a se expressar em proporções 
generalizáveis, livres de contexto e, portanto, aplicáveis e transferíveis em 
outros espaços.  

Os enunciados e questões propostas no questionário foram organizados 

levando-se em consideração as questões de estudos que foram propostas, pois são 

estas que devem orientar as escolhas dos procedimentos de pesquisa. Segundo 

Ramalho e Núñez (2013, p. 33) ”o uso mais pertinente dessa técnica é como 

instrumento diagnóstico e orientador”.  

Diagnóstico porque serviu de base para se obter o perfil sócio profissional 

dos professores que atuam no ProEMI, assim como o nível de conhecimento e 

formação que tiveram sobre o programa, dentre outros elementos e, orientador, porque 

todos os tipos de perguntas tiveram como base de orientação as questões de estudo. 

Após esse processo de validação junto com o orientador, o questionário 

(APÊNDICE A) foi apresentado e discutido pela equipe de coordenação do ensino 

médio da SEDUC/MA, sendo aprovado e autorizado sua aplicação junto aos 

professores. A autorização para acesso às escolas foi concedida pela coordenadora 

do Ensino Médio (APÊNDICE B). 

No momento de aplicação do questionário foi dado as devidas 

explicações, esclarecimentos e orientações e, ao mesmo tempo as dúvidas surgidas 

foram sendo sanadas. Solicitou-se também que cada participante da pesquisa 

assinasse o TCL (APÊNDICE C) para evitar dúvidas e conflitos junto aos 

participantes, garantindo-se os princípios da ética e confiabilidade que norteiam uma 

pesquisa social de base qualitativa/quantitativa, que também se constitui em critério 

de validação e fidedignidade científicas, ao se considerar a proteção e privacidade 

das pessoas envolvidas.   

 

5.3 Análise e interpretação dos dados: a análise de conteúdo 

 

A coleta de dados foi realizada tanto na pesquisa documental como na 

pesquisa de campo, momento em que se aplicou o questionário, objetivando 

fundamentar as análises do objeto. Posteriormente, estudou-se toda a 

documentação legal referente ao objeto de análise. 



 
  164 

 

Após a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo, os dados foram 

organizados selecionados, classificados, categorizados, analisados e 

sistematizados, obedecendo aos fundamentos do referencial teórico que conduziu a 

pesquisa, e a partir das respectivas orientações do orientador. A organização e 

análises dos dados foram realizadas segundo a lógica apresentada na figura 4. 

 

Figura 4 - Roteiro de organização dos dados para serem analisados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Perfil sócio  
profissional  
 

Níveis de 
conhecimento 
do PROEMI 
 

Representações 
sobre prática 
pedagógica 
inovadora 
 

Contexto das escolas 
pesquisadas  
 

Fatores que facilitam e 
dificultam práticas 
pedagógicas inovadoras 
 
 

Foram organizados em tabelas 
e gráficos segundo a 
estatística descritiva. 
 

Foram organizados em tabelas 
e gráficos segundo a 
estatística descritiva. 
 

Frequência de palavras; 

Análise de conteúdo das 
questões abertas; 

Estabelecimento dos campos 
semânticos; 

Triangulação dos campos 
semânticos 

Foram organizados em tabelas 
e gráficos segundo a 
estatística descritiva. 
 

Necessidades formativas 
 
Prioridades das necessidades 
 
Preferências de atividades para 
formação continuada 

 
 

Foram organizados em tabelas 
e gráficos segundo a 
estatística descritiva. 
 

Foram organizados em 
quadros  
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Para tal propósito, esta pesquisa aponta alguns procedimentos 

metodológicos os quais foram considerados, ao longo do processo de 

desenvolvimento desta pesquisa. Na análise e intepretação dos dados das questões 

abertas escolheu-se a técnica de análise de conteúdo, que conforme Bardin (2011, 

p. 48) é, 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) dessas mensagens. 

A análise de conteúdo permite inferir, identificar “o que está sendo dito 

sobre determinado tema” (VERGARA, 2005, p. 15). Ainda segundo o autor, também 

é uma técnica que permite “abordagens tanto qualitativa quanto quantitativa ou 

ambas”, considerando que: 

[...] as formas ao serem trabalhados os processos formativos segundo 
interesses e necessidades, em termos de procedimentos metodológicos e 
formas de avaliação. Esse levantamento ocorreu mediante perguntas 
abertas, cujas respostas foram categorizadas, [...], contabilizadas e 
organizadas em tabelas por escola (RAMALHO; NÚÑEZ, 2011a, p. 83). 

Por meio dessa, de acordo com Bardin (2011, p. 38), pode-se realizar 

análise de “qualquer comunicação, isto é, qualquer veiculo de significados de um 

emissor para um receptor, controlado ou não por este, deveria poder ser escrito, 

decifrado pelas técnicas de análise de conteúdo”. Desta forma, compreende-se que 

“o ponto de partida da análise conteúdo é a mensagem, seja ela verbal (oral ou 

escrita), gestual, silenciosa, figurativa, documental ou diretamente provocada” 

(FRANCO, 2008, p. 12). De acordo com a autora em tela, 

A análise de conteúdo, assenta-se nos pressupostos de uma concepção 
crítica e dinâmica da linguagem. Linguagem aqui entendida, como uma 
construção real de toda a sociedade e como expressão da existência 
humana que, em diferentes momentos históricos, elabora e desenvolve 
representações sociais no dinamismo interacional que se estabelece entre 
linguagem, pensamento e ação (FRANCO, 2008, p. 13). 

Nesse sentido, buscou-se então apreender os sentidos e significados de 

uma dada realidade social em que tanto o investigador quanto os sujeitos 

participantes da pesquisa encontram-se inseridos. Para tanto, a análise de 

conteúdo, 

[...] é uma técnica adaptável a um campo vasto de comunicações, que 
analisa os significados através de uma descrição objetiva, sistemática e 
quantitativa do conteúdo e tem por finalidade a interpretação desta 
mensagem, trata-se, portanto, de um tratamento da informação contida nas 
mensagens (BENETI, 2009, p. 12) 
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Nessa técnica, pode-se trabalhar com categorias analíticas, as quais 

podem ser ou não determinadas, desde o início da pesquisa, e tomam forma no 

decorrer do processo de análise, como nos aponta Beneti (2009, p. 12), 

Representa um conjunto de técnicas de análises das comunicações 
baseadas em operações de desmembramento do texto em unidades, ou 
seja, em descobrir os diferentes núcleos de sentidos que constituem a 
comunicação, e posteriormente, realizar o seu reagrupamento em classes 
ou categorias. 

Nesta pesquisa, por meio dessa técnica escolhida, buscou-se determinar 

as novas necessidades formativas, o grau de entendimento sobre inovação 

pedagógica e ensino médio inovador, dado o contexto empírico da pesquisa e sua 

especificidade, pois “O objetivo da análise de conteúdo é a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção com a ajuda de indicadores” 

(FREITAS; JANISSEK, 2000, p. 38). A análise de conteúdo possibilita, ainda, ao 

pesquisador: 

[...] atribuir significados a respeito do objeto construído por ele para ser 
conhecido, na medida em que vai interpretando e tecendo as tramas das 
compreensões acerca dos resultados e, assim também, os seus 
significados socioculturais (BENETI, 2009, p. 12).  

A partir desses pressupostos, as respostas foram digitadas e agrupadas 

em uma base de dados de acordo com as questões do questionário para serem 

transformados em dados estatísticos e, categorizadas. Segundo Bardin (2011, p. 

147), categorização é: 

Uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto 
por diferenciação e, em seguida, por reagrupamento segundo o gênero 
(analogia), com os critérios previamente definidos. As categorias são 
rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos (unidades de 
registro, no caso da análise de conteúdo)sob um titulo genérico, 
agrupamento esse efetuado em razão das características comuns destes 
elementos. 

Seguindo essa técnica, fez-se também o uso dos critérios “semântico 

(categorias temáticas) e léxico (classificação das palavras segundo o seu sentido, 

com emparelhamento dos sinônimos e dos sentidos próximos)” (BARDIN, 2011, p. 

147). A partir dos dados codificados tornou-se possível a formulação das categorias, 

tendo em que a análise de conteúdo, 

Se assenta implicitamente na crença de que a categorização (passagem de 
dados brutos a dados organizados) não introduz desvios (por excesso ou 
por recusa) no material, mas que dá a conhecer índices invisíveis, ao nível 
dos dados brutos (BARDIN, 2011, p. 147). 

Considerando ainda as preposições de Bardin (2011), essa técnica 

permitiu a elaboração de três campos semânticos que serviram de sustentação para 
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se proceder a triangulação, objetivando a análise no núcleo geral da representação 

mental dos professores participantes da pesquisa sobre a prática pedagógica 

inovadora, pois um dos objetivos da categorização é: 

[...], fornecer, por condensação, uma representação simplificada dos dados 
brutos. Na análise quantitativa, as inferências finais são, no entanto, 
efetuadas a partir do material reconstruído. Supõe-se, portanto, que a 
decomposição-reconstrução desempenha determinada função na indicação 
de correspondências entre as mensagens e a realidade subjacente 
(BARDIN, 2011, p. 149). 

A organização dos dados foi também efetivada por meio das respostas 

obtidas nos questionários, sendo estruturadas em uma planilha do excel, 

denominada de base de dados, onde as respostas foram digitadas e agrupadas de 

acordo com as perguntas estabelecidas no instrumento e seguindo a sequência das 

questões de estudos  para proceder a categorização, organização, sistematização, 

interpretação e análise dos resultados. 

Com a ajuda do programa de análises quantitativas e qualitativas, 

Modalisa que foi criado pela Universidade de Paris VIII foi possível fazer o 

tratamento dos dados através da tabulação dos dados para a elaboração de tabelas 

e gráficos, utilizando-se de estatísticas descritivas proporcionando também a 

categorização dos dados a partir das respostas dadas no questionário. 

Desta forma, procedeu-se a organização dos dados a partir da seguinte 

ordem de trabalho: pré-análise, corresponde ao processo de leitura e definição dos 

indicadores e das categorias de acordo com nível das questões e respostas obtidas 

no questionário (BARDIN, 2011). Além deste procedimento, realizou-se ainda, 

-  A exploração do material – que consiste essencialmente em operações 
de codificação, decomposição ou enumeração, em função de regras 
previamente estabelecidas; 

-  Tratamento dos resultados obtidos e interpretação – os resultados brutos 
são tratados de maneira a serem significativos e validos. Operações 
estatísticas simples (percentagens), ou mais complexas (fatorial), 
permitem estabelecer quadros de resultados, diagramas, figuras e 
modelos, os quais condensam e põe em relevo as informações 
fornecidas pela análise (BARDIN, 2011, p. 131). 

Esse processo possibilitou tanto uma aproximação quanto um 

distanciamento do objeto de estudo e o contexto empírico dos professores 

pesquisados, ao se refletir sobre que esses profissionais pensam sobre as 

necessidades formativas advindas do contexto do ProEMI e seu desenvolvimento 

profissional e a partir do que consideram como necessidades prioritárias para a 

formação continuada.   
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Esses elementos, de certa forma, proporcionaram uma postura crítico 

analítica ao se recorrer aos elementos quantitativos e qualitativos revelados nas 

respostas, obtidas por meio da tabulação dos dados, buscando-se assim, 

compreender os significados, sentidos e percepções dos integrantes da pesquisa. 

Portanto, a interpretação e análise consistem em: 

Expressar o verdadeiro significado do material, que se apresenta em termos 
dos propósitos do estudo a que se dedicou. O pesquisador fará as ilações 
que a logica lhe permitir a aconselhar, procederá às comparações 
pertinentes e, na base dos resultados alcançados enunciará novos 
princípios e fará as generalizações apropriadas (RUDIO, 1980, p. 104). 

Por meio do questionário os professores expressam suas percepções, 

interesses, motivações quanto o programa ensino médio inovador, entendimento 

sobre prática pedagógica inovadora, as necessidades formativas sentidas ao 

desenvolverem atividades, assim como suas preferências de atividades para 

formação continuada. 

A efetiva colaboração desses profissionais, neste estudo, possibilitou a 

determinação de novas necessidades formativas e o estabelecimento das 

prioridades dessas necessidades que podem ser consideradas em planos de 

formação continuada, objetivando o desenvolvimento profissional docente. 

Neste percurso metodológico para a materialização desta pesquisa, fez-

se uso contínuo da abordagem qualitativa em consonância com a quantitativa 

visando identificar, caracterizar, interpretar e analisar as percepções dos professores 

quanto as necessidades formativas e práticas pedagógicas inovadoras e os 

elementos que nortearam o contexto do ProEMI. 
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6  NECESSIDADES FORMATIVAS DE PROFESSORES QUE ATUAM NO ProEMI 

EM ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE SÃO LUÍS  

 

O ProEMI é uma proposta que tem como uma das finalidades, novas 

práticas docentes para a reconfiguração da identidade das escolas públicas, o que 

torna a inovação pedagógica uma via de mudanças, possibilitando assim, novas 

práticas profissionais dos professores e, consequentemente, novas necessidades 

formativas emergem para sua formação continuada.  

Considerando esse pressuposto, este capítulo tem como propósito 

apresentar as análises dos dados coletados, no decorrer da pesquisa de campo, nas 

escolas públicas de São Luís que implantaram o Programa Ensino Médio Inovador, 

no período de 2012 a 2015 e dessa forma, criar argumentos que possam sustentar a 

tese defendida, assim como responder as questões de estudo e objetivo proposto. 

Para uma melhor organização dos resultados, dividiu-se este capítulo em 

cinco partes: a primeira, denominada “O perfil sócio profissional dos professores e o 

contexto das escolas pesquisadas” objetivou-se retratar a realidade social dos 

professores e das escolas dos centros de ensino médio de São Luís, participantes 

da pesquisa. 

A segunda denominada “Conhecimento dos professores sobre o 

Programa Ensino Médio Inovador” objetiva caracterizar as principais atividades que 

os professores realizaram junto aos estudantes participantes do programa. 

Terceira parte: “As representações dos docentes sobre prática 

pedagógica inovadora” tem como propósito caracterizar e analisar o que os 

professores entendem por prática inovador a partir das palavras lembradas mais 

importantes e conceitos citados pelos docentes. 

A quarta parte denomina-se: “Fatores que facilitam ou dificultam práticas 

pedagógicas inovadora” em que se analisou os principais fatores que podem facilitar 

ou dificultar práticas pedagógicas inovadoras no contexto das escolas do ProEMI, 

assim como os principais desafios enfrentados pelos professores. 

A quinta parte, denominou-se: “Novas necessidades formativas de 

professores que trabalham com o ProEMI” na qual determinou-se as principais 

necessidades formativas e as prioridades dessas necessidades para a formação 

continuada de professores, analisando-as  por meio do nível de desenvolvimento 

das habilidades para planejar e desenvolver atividades pedagógicas em cada 
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macrocampo, como uma das alternativas a ser considerada na formação 

continuada. E por último, buscou-se ainda detectar as preferências dos professores 

quanto a formação continuada. 

Sendo esta pesquisa de natureza exploratória analítica, investigou-se um 

determinado grupo de professores, quais sejam: 63 professores que atuaram no 

Ensino Médio Inovador em um determinado espaço geográfico, ou seja, nas escolas 

públicas da rede estadual de ensino de São Luís. Nesse contexto, manteve-se 

contato direto com os participantes desta pesquisa, o que possibilitou um cabedal de 

informações, descobertas, dados, percepções dos professores que serviram de 

sustentação para o desvelamento do objeto pesquisado a partir de uma determinada 

realidade social (TRIVIÑOS, 2010). 

 

6.1 O contexto empírico das escolas pesquisadas  

 

Dezessete escolas do ensino médio, do município de São Luís/MA, 

constituíram-se o lócus desta pesquisa. A capital maranhense, de acordo com os 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2015), possui uma 

população de 1.073.893 (hum milhão, setenta e três mil, oitocentos e noventa e três) 

habitantes. Tornando-se assim, a décima quinta capital mais populosa do Brasil.  

Com renda per capita de R$ 917,87 (novecentos e dezessete reais e 

oitenta e sete centavos), encontra-se abaixo da média nacional que é de R$ 

1.113,00 (hum mil, cento e treze reais). Este fato comprova também que boa parte 

da população ludovisense ainda encontra-se na pobreza e com alto índice de 

desigualdade social, tendo pouco acesso aos bens simbólicos culturais. 

A tabela 5 mostra o quantitativo de docentes, escolas e matrículas no 

ensino médio em São Luís, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (2013).  

 

Tabela 5 - Docente, escolas e matrículas no ensino médio/São Luís 

 

Docentes Escolas Matrículas 

3.216 130 57.127 

 Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2013) 
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Registra-se que esses dados referem-se às redes estatual, privada e 

federal, porém mais de 80% corresponde a rede estadual, pois esta é a grande 

responsável por esse nível de escolaridade, conforme estabelece a LDB 9.394/96. 

(BRASIL, 1996).  

De acordo com os dados fornecidos pela SEDUC/MA, entre os anos de 

2012 e 2015, 17 (dezessete) escolas participaram do programa. A partir do 

conhecimento destas escolas, optou-se por visitá-las, por dois motivos. Primeiro, 

para conhecer a realidade a ser pesquisada e analisada, buscando-se 

primeiramente, a aceitação da pesquisa tanto por parte da gestão quanto dos 

professores, já que havia como meta inicial a coleta de dados em todas as escolas 

de São Luís, objetivando um mapeamento mais abrangente das questões propostas 

no objeto de estudo. 

Segundo esse consentimento, por parte de cada um dos que fazem o 

cotidiano da escola, foi imprescindível para a viabilização da pesquisa de campo e 

aplicação do questionário, ainda que o acesso a cada escola já estivesse 

oficialmente garantido, através de uma  autorização concedida,  pela SEDUC/MA 

(APÊNDICE B).  

Estabelecida uma relação de confiança entre pesquisadora e informantes, 

com a garantia do anonimato e preservação da identidade de todos os participantes 

de cada escola, tornou-se possível a assinatura do Termo de Consentimento Livre 

(TCL) (APÊNDICE C). 

Para efeito de escolha das escolas pesquisadas, dividiu-as em dois 

grupos. O primeiro denominou-se: “escolas que não foi possível realizar a 

pesquisa”. O segundo: “escolas que atendiam ao objeto de pesquisa”. Do 

primeiro grupo, destacaram-se doze escolas e do segundo, cinco, as quais 

representam o campo empírico da pesquisa. 

O primeiro grupo, composto de doze escolas, apresentou uma variedade 

de situações que foram relatadas pelos gestores ou funcionários que contribuíram 

com esta pesquisa, inviabilizando nestas, a aplicação do questionário para o que se 

propôs este estudo. Os fatos relatados encontram-se registrados no quadro 8 que 

demonstra, de forma sintética, a realidade social do ProEMI, nessas escolas10.  

                                                           
10

  Cada escola foi identificada por código. Como se trata de escolas de Ensino Médio e, no Maranhão 
elas são denominadas de Centros de Ensino Médio, as escolas pesquisadas foram codificadas 
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Quadro 8 - Síntese demonstrativa do primeiro grupo de escolas visitadas 

 

Escola Realidade Encontrada 

CEM A 

A escola encontrava-se em reforma, no período da pesquisa. Essa escola aderiu ao 

ProEMI, mas os funcionários que se encontravam no dia da visita não souberam 

responder se ainda existia esse programa. 

CEM B 

O ProEMI foi realizado em forma de projetos por professores contratados. Somente 3 

professores efetivos participaram do ProEMI, mas recusaram-se a responder ao 

questionário. A escola não recebe recursos desde 2014. 

CEM C 

De acordo com as informações da gestora, não houve atividades pedagógicas. O recurso 

recebido pela escola em 2013 foi para montar a infraestrutura. A escola não recebe 

recursos desde 2014. 

CEM D 

Segundo a gestora, a escola recebeu recurso em 2014, mas destinou para a melhoria da 

infraestrutura e criação dos laboratórios, não desenvolvendo nenhuma atividade no campo 

pedagógico devido a falta de recursos em 2015. 

CEM E 
De acordo com informações do gestor, não existe ProEMI. Fizeram o projeto, mas não 

obtiveram retorno por parte da Secretaria. 

CEM F 
De acordo com informações da gestora, não existe ProEMI. Fizeram o projeto, mas 

também não receberam retorno por parte da Secretaria. 

CEM G 

Segundo as informações dos gestores, a escola recebeu uma parte dos recursos em 2014 e 

os mesmos em conjunto com os professores decidiram investir primeiramente na 

infraestrutura. Trabalharam apenas 6 meses algumas atividades por professores contratados 

que já não se encontravam mais na escola. Não recebem recursos desde 2015. 

CEM H De acordo com o gestor e coordenação pedagógica desconhecem o ProEMI. 

CEM I 
Escola encontrava-se em reforma no período da visita. Realizou ProEMI em 2012, e todos 

os professores eram contratados e já saíram da escola. 

CEM J 
O ProEMI foi realizado em 2012/2013, por professores contratados e já deixaram a escola. 

Não recebe recursos desde 2014. 

CEM K 
O ProEMI foi realizado em 2012/2013, por professores contratados que já deixaram a 

escola. Não recebe recursos desde 2014. 

CEM L A gestão atual não soube informar. 

Fonte: Dados da pesquisa de campo coletados em dezembro 2015 a março de 2016. 

 

Considerou-se bastante relevante essas informações coletadas sobre o 

processo de implementação do ProEMI, nesse primeiro grupo de escolas, pois 

retrata uma realidade preocupante quanto a efetivação do programa. Observou-se 

que quatro escolas realizaram o programa em forma de projetos pedagógicos por 

professores contratados, entre os anos de 2012 e 2013. Como se trata de contratos 

temporários de trabalho, tornou-se impossível o acesso a esses professores, pois ao 

                                                                                                                                                                                     
com letras do alfabeto de A a L, ou seja, CEM A, CEM B, CEM C, CEM D, CEM E, CEM F, CEM G, 
CEM H, CEM I, CEM J, CEM K, CEM L, como forma de manter sob sigilo absoluto a identidade de 
cada escola. Esse foi um dos acordos firmados entre a pesquisadora e as escolas participantes 
deste estudo.  
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término de cada contrato finda-se também o tempo de serviço desses professores 

nas escolas11. 

Outro dado, é que das doze escolas, duas utilizaram os recursos do 

programa exclusivamente para montar a infraestrutura necessária para a realização 

das atividades pedagógicas, como laboratórios, data show e outros instrumentos 

tecnológicos, já que um dos critérios estabelecidos para a implantação do Programa 

é “a adequação da estrutura física e quadro técnico-docente das escolas, pois são o 

que permitem a ampliação do tempo do estudante na escola, e, gradativamente, à 

educação em tempo integral” (BRASIL, 2014a, p. 19).  

Uma escola desenvolveu apenas seis meses de atividades, no período de 

2013 e 2014, através de projetos desenvolvidos com professores contratados, 

porque também utilizou os recursos recebidos para reestruturar a escola. Ainda que 

esses tipos de despesas sejam permitidas em “itens financiáveis”, estas precisam 

estar em equilíbrio com as atividades didático pedagógicas voltadas para os 

estudantes. 

O que se identificou foi uma grande carência nessas escolas e, a opção 

encontrada foi reestruturá-las para em seguida dedicarem-se ao trabalho 

pedagógico, porém, quando já se encontravam preparadas para esse momento, não 

havia mais recursos.  

Tem-se ainda duas escolas que organizaram o projeto em 2014, 

encaminharam para a Secretaria e não obtiveram resposta quanto a aprovação. Por 

último, tem-se uma escola que desconhece o PROEMI e, outra que devido à 

mudança de gestão, os novos gestores não tinham informações sobre esse 

programa. De acordo as propostas estabelecidas no programa em tela para que um 

programa dessa natureza se efetive de fato, é preciso considerar cinco questões 

centrais, tais como:  

a) Mudança de carga horária mínima de 2.400 (duas mil e quatrocentas 

horas) para 3.000 (três mil horas), ou seja, mais 600 horas para serem 

acrescentadas de forma gradativa; 

                                                           
11

  Nessas escolas em que as atividades foram desenvolvidas por professores contratados, somente o 
professor articulador pertence ao quadro efetivo. Neste caso, trata-se de uma exigência 
estabelecida nas orientações do Programa (BRASL, 2014a). 
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b) Ações que articulem os conhecimentos adquiridos na escola, a vida 

dos estudantes, objetivando o atendimento de suas necessidades. Ou 

seja, é necessário a  associação entre teoria e prática; 

c) Priorização da leitura e letramento em todas as áreas de 

conhecimentos; 

d) Oferecer atividades aos estudantes com foco no desenvolvimento 

artístico cultural, comunicação, cultura digital e uso das mídias; e, 

e) Atividades teóricas e praticas que deem sustentação aos processos de 

iniciação científica e pesquisa, dentre outras (PROGRAMA ENSINO 

MÉDIO INOVADOR, 2014). 

Ao se considerar todas essas proposições como básicas e necessárias 

para que o programa fosse implementado, em um contexto escolar com carência de 

todas as ordens, compreende-se por que os primeiros recursos financeiros foram 

utilizados para a melhoria da infraestrutura dessas escolas12. 

De posse dessas informações, foi possível a realização da pesquisa de 

campo somente com o segundo grupo, composto por cinco escolas. Uma localiza-se 

no Centro da cidade e as demais em bairros de classe média baixa e, todas 

atendem adolescentes e jovens de inúmeros bairros pertos ou distantes de suas 

residências. As informações gerais sobre essas escolas13 podem ser demonstradas 

no quadro 9. 

 

Quadro 9 - Síntese demonstrativa do segundo grupo de escolas pesquisadas 

 

Escola Realidade Encontrada 

 

CEM 1 

Esta escola tem 100 professores distribuídos nos três turnos. Todos participam do 

programa, mas apenas 35 professores se disponibilizaram a responder o questionário. 

O ProEMI é desenvolvido em forma de projetos por semestre, tendo como base um 

tema gerador e vincula-se por área de conhecimento. Única escola que continua 

trabalhando com o ProEMI. 

 

CEM 2 

Esta tem 98 professores, no entanto, apenas 08 professores trabalharam como o 

ProEMI em 2013 que também foi realizado em forma de projetos. Desses 08 

                                                           
12

  Registra-se que nenhuma das 17 escolas, os estudantes ficavam em tempo integram devido a 
estrutura física de cada escola. As atividades eram realizadas em turnos alternados e aos sábados. 
Somente o CEM4, os alunos permaneciam aos sábados o dia todo, tendo o fornecimento de 
quentinhas pela escola. Outro dado relevando que foi informado pelos gestores, é que as 
atividades extras turnos eram voltadas para atender os conteúdos do ENEM. 

13
 Essas escolas têm a seguinte codificação: CEM1, CEM2, CEM3, CEM4, CEM5. 
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professores, 05 aceitaram participar desta pesquisa. 

A escola não recebe recursos desde 2014. 

 

CEM 3 

Existem 99 professores nesta escola e 10 participaram do ProEMI em 2013. Porém, 

apenas 3 participaram da pesquisa, os demais recusaram-se. O ProEMI, também, foi 

realizado em forma de projetos. A escola não recebe recursos desde 2014. 

CEM 4 

São 96 professores na escola. Destes, 10 trabalharam com o ProEMI em 2013 e 7 

participaram da pesquisa. O ProEMI, também foi realizado em forma de projetos. A 

escola não recebe recursos desde 2014. 

 

CEM 5 

De acordo com informações da gestora, são 98 professores e, 15 professores 

participaram do ProEMI em 2013 e 13 responderam o questionário. A escola não 

recebe recursos desde 2014 e os laboratórios encontram-se fechados. 

Fonte: Dados da pesquisa coletados no período de dezembro 2015 a março de 2016. 

 

É importante ressaltar algumas informações, tais como: Primeiro, todas as 

escolas que trabalharam com o programa, desenvolveram as atividades em forma 

de projetos pedagógicos. Segundo, das cinco escolas, somente uma continua com o 

programa na ativa (CEM1), as demais por falta de recursos, não tiveram condições 

de dar continuidade ao trabalho. Terceiro, somente uma escola envolveu todos os 

professores (CME1) nos três turnos, nas quatro restantes poucos professores se 

envolveram com esse programa. Destaca-se ainda, que as últimas atividades 

realizadas nas demais escolas ocorreram no ano de 2013. 

Ao se considerar o total de escolas que implementaram o ProEMI em São 

Luís, (17 entre os anos de 2012 e 2015), os dados apontaram que houve uma 

grande descontinuidade nas ações do programa. Devido a pequena quantidade de 

professores envolvidos, as ações realizadas foram pontuais, pois de acordo com os 

gestores, a maioria dos professores efetivos tiveram resistência em participar do 

programa, ficando a cargo dos professores contratados que não tinham muita opção 

de escolha. Por outro lado, dada a proporção de professores efetivos que se 

envolveram no referido programa, por escola, pode-se afirmar que esta pesquisa 

abrangeu uma média de 48% do total de professores participantes. 

A partir destas primeiras considerações, o questionário foi aplicado com 

63 (sessenta e três) professores de um universo de 138 que integram as cinco 

escolas pesquisadas. As questões de estudos foram organizadas em grupos para 

melhor entendimento, sendo constituídos a partir dos seguintes subitens que 

constituem este capítulo: Necessidades formativas de professores a partir do 

Programa Ensino Médio Inovador; prioridades das necessidades formativas para a 

formação continuada de professores: alternativa para práticas pedagógicas 
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inovadoras nas escolas do ProEMI de São Luís e fatores que facilitam ou dificultam 

práticas pedagógicas inovadoras nas escolas do ProEMI de São Luís.   

 

6.1.1 Perfil sócio profissional dos professores participantes da pesquisa  

 

Para se detectar as novas necessidades formativas dos professores que 

atuaram no ProEMI, buscou-se inicialmente conhecer o perfil profissional, o nível de 

conhecimento sobre esse programa, a formação continuada que tiveram para a 

realização do mesmo, assim como as principais atividades realizadas com os 

estudantes. 

Os dados coletados e a tabulação dos mesmos serviram de base para 

responder as duas primeiras questões de estudo: Que perfil sócio profissional é 

característico dos professores participantes da pesquisa? Qual é o nível de 

conhecimento dos professores participantes desta pesquisa, têm sobre o 

ProEMI? Desta forma, tem-se a seguinte distribuição dos professores de acordo 

com cada escola pesquisada, conforme gráfico 1. 

De acordo com o gráfico 1, os professores que mais se disponibilizaram 

em participar desta pesquisa, foram os integrantes do Centro de Ensino Médio1, 

correspondendo a 55,6% do total de participantes. Esse fato ocorreu porque nesse 

Centro, todos os professores encontram-se envolvidos nas ações do ProEMI. 

Depois, tem-se 20,6% dos professores da quinta escola, tendo em vista que, de um 

total de 15 (quinze) participantes das atividades do programa, 13 (treze) 

responderam ao questionário e as demais escolas somam juntas 23,8% do total de 

participantes. 

 

Gráfico 1 - Distribuição dos professores de acordo com a Escola 
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Fonte: Pesquisa de campo realizada no período de dezembro de 2015 a março de 2016. 
 

Por esse demonstrativo e considerando o total de professores que se 

envolveram com o programa nessas cinco escolas (138), nota-se um bom interesse 

dos professores em participar deste estudo, totalizando 63 (sessenta e três), dada 

as condições de disponibilidade de tempo.   

Sabe-se que estes professores que chegam à escola com horário 

delimitado para suas atividades pedagógicas, quer seja na sala de aula, 

planejamento ou reuniões pedagógicas têm cronômetro marcado, devido a 

quantidade de turmas a serem atendidas e muitos trabalharem em outros espaços 

ou escolas, ainda que desejassem participar, tornou-se praticamente inviável. 

Dos participantes da pesquisa que se disponibilizaram em responder ao 

questionário, a grande maioria foi constituída por professores. Para os propósitos da 

pesquisa, foi bastante positivo, pois o público-alvo que eram os professores, o 

objetivo foi atingido, correspondendo a (95,2%) do total, conforme tabela 6.   
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Tabela 6 - Função dos participantes da pesquisa 

 

Cargo 
Quantidade de 

professores 
(%) 

Professor (a) 60 95,2 

Coordenadora pedagógica 2 3,2 

Gestor 1 1,6 

Total 63 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no período de dezembro de 2015 a março de 2016. 

 

Outro dado interessante que constatou-se, ao que se refere ao perfil dos 

professores ludovicenses, foi relativo ao sexo e faixa etária sendo a maioria 

composta pelo sexo masculino, nas faixas etárias  menos de 33 anos (18,2), de 33 a 

38 (13,6), e entre 45 a 49 (40,9) anos. 

No entanto, observa-se um elevado número na faixa etária entre 39 a 44 

anos, (39, 5% e 40,9%) entre feminino e masculino respectivamente, havendo um 

equilíbrio entre os sexos e as idades, tendo apenas uma leve proporção para o sexo 

masculino de (1,4%). Entretanto, as duas últimas faixas etárias entre 50 a 55 (23,7) 

e mais de 55 anos (10,5), são compostas pelo sexo feminino, conforme gráfico 2. 

 

Gráfico 2 - Professores segundo o Sexo e Faixa etária  

 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no período de dezembro de 2015 a março de 2016. 
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Esses dados demonstram que o sexo feminino vem crescendo 

timidamente no ensino médio ludovicense, contradizendo a pesquisa de Gatti e 

Barreto (2009) que registrou uma maioria feminina nesse nível de escolarização em 

nível nacional, com média de 66%. Contrariando também os dados da pesquisa no 

Anuário da Educação Básica de 2015 que registrou uma prevalência do sexo 

feminino no ensino médio brasileiro com uma média de mais de 68% (CURS; 

MONTEIRO, 2015). Quanto a média de idade, manteve-se a mesma frequência 

nacional de 39 anos, segundo a Anuário da Educação Básica de 2015 (CURS; 

MONTEIRO, 2015). 

Nesse gráfico 02, dirime-se ainda que uma boa proporção de professores 

encontra-se na denominada fase de consolidação e diversificação da carreira 

(HUBERMAN, 1989, p. 38). De acordo com esse autor, os professores no decorrer 

da carreira docente passam por ciclos de vida, considerando o desenvolvimento 

como um processo, tratando-se eminentemente de uma carreira pedagógica, 

“daqueles que ao longo de suas vidas vivenciaram situações de sala de aula, 

apresentando-se antes de mais, como professores”. Para tanto, estabeleceu as 

seguintes fases de vida do professor:  

a) Entrada na carreira: correspondem aos dois, três primeiros anos da 

carreira, em que o professor passa por momentos de experiência inicial 

junto aos alunos, descobertas, frustações, “sobrevivência”, 

“exploração”, de indecisão se continua ou não a seguir a carreira 

devido o nível de complexidade que esta vai apresentando no decorrer 

dos anos; 

b) Fase de estabilização: para o autor, corresponde ao estágio de 

“comprometimento definitivo”, da “tomada de responsabilidades” e da 

estabilização com liberdade e certo reconhecimento, que ocorre entre 

os 5 e 6 anos de experiência. Nesta fase, o professor sente-se de fato 

professor com o desenvolvimento de sua identidade profissional, com a 

expansão de sua competência didático pedagógica e o vínculo de 

pertencimento a um grupo profissional; 

c) Fase de diversificação: nesta fase, o professor, sente segurança e 

confiança para diversificar a gestão da sala de aula, do tempo e 

espaço, das avaliações, dos materiais didáticos pedagógicos, são os 

mais motivados e dinâmicos nos processos educativos e os que mais 
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investem na carreira. É uma das fases mais longas e ocorre entre os 

15 e 20 anos de experiência, nas idades de 35 a 55 anos; 

d) Pôr-se em questão: estão em conjunto as fases de serenidade e 

distanciamento afetivo, acontece dentro do processo da fase de 

diversificação, pois trata-se de períodos simultâneos vivenciadas nesta 

fase. Estas fases caracterizam-se pelos questionamentos na carreira, 

condições de trabalho, familiar, econômico e político, tendo uma certa 

queda na produtividade devido a rotinização nas atividades porque de 

certa forma preveem os acontecimentos que podem ocorrer na sala de 

aula e já têm respostas prontas; 

e) Conservadorismo e lamentações: vivenciam momentos de 

desânimo. Os professores nesta fase, são resistentes as mudanças e 

inovações, passam por momentos de nostalgia, volta ao passado, sem 

motivações e expectativas em relação ao trabalho docente; 

f) Desinvestimento: segundo o autor, é o momento em que o professor 

aos poucos vai se desapegando da carreira e passa a priorizar outros 

interesses. Essa fase geralmente ocorre entre 25 e 30 anos de carreira. 

Caso todo seu desenvolvimento profissional tenha ocorrido de forma 

serena e tranquila, a tendência é ter um desinvestimento tranquilo e 

com saudosismo 

Diante dessas fases dos ciclos de vida de professores e fazendo um 

paralelo com o gráfico 2, pode-se afirmar que as fases de vida dos professores tanto 

em nível nacional quanto em São Luís, inicia-se cedo e termina por volta dos 55 a 65 

anos de idade, sendo uma das carreiras mais longas e experientes de todas 

(PUENTES; LONGAREZI; AQUINO, 2011). 

Nota-se também que a maioria dos professores participantes desta 

pesquisa (39,5% e 40,9%) feminino e masculino respectivamente, encontra-se na 

fase da diversificação que vai dos 35 aos 55 anos. Ou seja, uma expressiva parcela 

mantém o compromisso, responsabilidade e motivação no que desenvolve na sala 

de aula e nos diversos espaços educativos, demonstrando grande preocupação com 

os estudantes. Por outro lado, detectou-se um bom percentual entrando na carreira, 

uma média de 22%, significando possibilidades de trocas de experiências entre 

esses jovens docentes e os mais experientes. 
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A partir dos dados registrados é possível afirmar que todos os professores 

já possuem larga experiência no ensino médio, tanto os que se encontram no início 

da carreira, com média de cinco a dez anos no magistério, quanto àqueles que já se 

encontram nas fases que vai da diversificação a fase de desinvestimento, com 28 

anos ou mais de 32 anos de carreira. Tal fato pode ser comprovado com gráfico 3 

que revela o tempo de experiência dos professores no ensino médio. 

 

Gráfico 03 - Distribuição dos professores por tempo de experiência na docência 

 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no período de dezembro de 2015 a março de 2016. 

 

Observou-se ainda, a formação acadêmica inicial dos docentes a partir de 

suas áreas de formação na graduação, conforme mostra o gráfico 04. Nota-se, que 

entre os participantes desta pesquisa, há uma incidência maior de professores 

formados em Letras, com um percentual de (23,5 %) do total e a menor incidência 

entre os formados em Educação Física e Geografia com (2,8% cada um). Registra-

se também um bom número de professores formados em Ciências Biológicas 

(15,3%), Física e Pedagogia (11,1% e 8,3% respectivamente). Formados em 

Educação Artística foram cinco, correspondendo a (6,9%) e, em Matemática, 

Química e História teve-se um percentual de (5,6%), em cada área de 

conhecimento. 
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Gráfico 4 - Formação acadêmica dos professores  

 

 
     Fonte: Pesquisa de campo realizada no período de dezembro de 2015 a março de 2016. 

 

Quanto à formação em nível de pós-graduação, dirime-se que a maior 

parte dos professores possui especialização, mais de (75%) do total de 

participantes, significando que os mesmos veem investindo ao longo da carreira. 

Registrou-se também cinco professores com mestrado e nenhum com doutorado. 

Para Nóvoa (1995, p. 39), 

A formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça 
aos professores os meios para um pensamento autônomo e que facilite as 
dinâmicas de auto formação participada. Estar em formação implica um 
investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os 
projetos próprios, com vistas à construção de uma identidade, que é 
também uma identidade profissional. 

A análise dos dados coletados indica que estudar, dado o alto índice de 

professores com especialização, é um dos mecanismos para a valorização da 

carreira docente e seu desenvolvimento profissional. Esse grupo de professores 

cumpre com as exigências da LDB 9.394/96, tendo em vista que todos possuem 

ensino superior e mais da metade possui algum curso em nível de pós-graduação. 

Conforme a tabela 7, confirma-se que os professores ministram as 

disciplinas de acordo com sua formação acadêmica, exceto na disciplina Sociologia 
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que não consta nenhum professor com formação acadêmica nessa área de 

conhecimento. De acordo com Souza (2015), as disciplinas Sociologia, Artes, 

Filosofia e Física são as que registram os menores percentuais de professores com 

formação específica na área em que estão atuando. 

 

Tabela 7 - Disciplinas que os professores ministram 

 

Disciplinas 
Quantidade de 

Professores 
(%) 

Biologia 11 18,3% 

Física 9 15,0% 

Português/Gramática 9 15,0% 

Artes 6 10,0% 

Inglês 6 10,0% 

Matemática 6 10,0% 

Ciências 4 6,7% 

História 4 6,7% 

Química 4 6,7% 

Espanhol 3 5,0% 

Filosofia 3 5,0% 

Literatura 2 3,3% 

Geografia 2 3,3% 

Cinema 1 1,7% 

Fisiologia 1 1,7% 

Informática 1 1,7% 

Pedagógica 1 1,7% 

Redação 1 1,7% 

Sociologia 1 1,7% 

Xadrez 1 1,7% 

Total 60 100,0 

*Três participantes não responderam a esta questão. 
Fonte: Pesquisa de campo, realizada no período de dezembro de 2015 a março de 2016. 

 

Segundo os dados do Tribunal de Contas da União (TCU) que realizou 

uma auditoria em conjunto com os tribunais de conta dos estados, o déficit de 

professores com formação específica em Sociologia é o terceiro no país, ficando 
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atrás somente de Física e Química que ocupam a primeira e segunda colocação 

respectivamente. De acordo com o TCU: 

Há carência de pelo menos 32 mil professores com formação específica, no 
conjunto das doze disciplinas obrigatórias para o currículo do ensino médio 
em todo o Brasil. Ainda que essa carência possa ser suprida com a 
contratação de novos professores, o que se observa é que uma melhoria na 
gestão das redes estaduais poderia ser mais eficiente e econômica, pois 
existem 46 mil professores que integram a rede, mas não possuem 
formação específica em nenhuma das disciplinas. [...]. Os maiores déficits 
de professores com formação específica estão nas disciplinas de física, 
química e sociologia (BRASIL, 2014c, p. 37, grifo nosso). 

No Maranhão, segundo o levantamento do TCU, tem-se um déficit de 

1.609 com formação específica e 1.654 professores sem formação específica 

inseridos no sistema público de ensino. Em São Luís, infelizmente não se tem esse 

levantamento, pois esse órgão realizou esse levantamento por Estado (BRASIL, 

2014c). No entanto, do grupo de professores pesquisados, revelou-se que somente 

uma disciplina (Sociologia) encontra-se ministrada por professor de outra área 

(Pedagogia), o que corrobora com os dados do TCU que registrou a disciplina de 

Sociologia como a terceira com mais carência de professores com formação 

específica. Elenca-se ainda que o professor de informática que aparece na tabela 7 

possui especialização em Tecnologias da Educação e Comunicação. 

De forma geral, constatou-se que se trata de um grupo de professores, 

preferentemente do sexo masculino, com idade entre 33 e 55 anos. Destes, uma 

média de (60%) encontra-se na fase de diversificação da carreira docente, ou seja 

realizando sua atividade prática profissional com segurança e otimismo, tendo em 

vista, que mais de (40%) tem entre 17 e 27 anos de experiência na docência. Todos 

possuem formação em nível superior e destes mais de (75%), tem especialização, 

demonstrando que esse grupo de professores busca a qualificação em sua área de 

conhecimento. Por último, constatou-se também que desse grupo de professores, 

uma média de (90%) ministra disciplinas em sua área de formação inicial. 

 

6.2  Nível de conhecimento dos professores sobre o Ensino Médio Inovador 

 

Para se compreender o sentido das necessidades formativas, assim como 

a determinação de suas prioridades, faz-se necessário revelar o cenário do PROEMI 

nas escolas pesquisadas de São Luís, a partir do conhecimento demonstrado pelos 

professores participantes deste estudo. 
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Desta forma, buscou-se estabelecer esses dados tendo como base a 

seguinte questão de estudo: Qual nível de conhecimento os professores 

participantes desta pesquisa têm sobre o ProEMI? Tendo como referência essa 

questão metodológica, outras questões foram alocadas para dar sustentação a 

questão situacional, quais sejam: Conhece os documentos orientadores do 

PROEMI? Obteve-se a seguinte resposta neste quesito, conforme o gráfico 05. 

Considerando o gráfico 05, os dados revelaram que, dos 61 professores 

que responderam a esta questão, 26 (vinte e seis) desconhecem os documentos 

orientadores do Programa, correspondendo a (42,6%), significando que um grande 

número de professores que desenvolveram ações pedagógicas não teve acesso aos 

documentos que estabelecem as diretrizes gerais para a materialização e 

organização das atividades. 

 

Gráfico 05 - Conhecimento sobre os documentos orientadores do PROEMI 

 

 

* Entre os 63 entrevistados, 2 não responderam.  
Fonte: Pesquisa de campo realizada no período de dezembro de 2015 a março de 2016. 

 

Qualquer que seja o programa educacional que se implemente na escola, 

é fundamental que, o primeiro passo seja o conhecimento e o domínio das diretrizes 
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que norteará, em certa medida, as ações a serem realizadas, mostrando os limites e 

possibilidades a serem seguidos. 

Essa situação ficou mais evidente ainda, ao se solicitar respostas a 

seguinte questão: Caso conheça os documentos, avalie seu nível de 

conhecimento. A tabela 04 confirma, mais uma vez, o desconhecimento dos 

documentos por parte dos professores, o correspondente a (40,7%) do total dos 

participantes. 

Um dado relevante nesta tabela 08 corresponde ao quantitativo de 

professores (37,3%), que consideram como muito bom o conhecimento que 

obtiveram sobre os documentos. No entanto, outros (15,3%) consideraram como 

insuficiente o nível de conhecimento. 

 

Tabela 08 - Avaliação do conhecimento sobre os documentos do ProEMI 

 

Avaliação 
Quantidade de 

professores 
(%) 

Excelente 2 3,4% 

Muito bom 22 37,3% 

Regular 9 15,3% 

Insuficiente 2 3,4% 

Não conhece 24 40,7% 

Total 59 100,0% 

* Entre os 63 entrevistados, 04 não responderam.  
Fonte: Pesquisa de campo, realizada no período de dezembro de 2015 a março de 2016. 

 

Há de se considerar que, um alto índice (40,7%), encontra-se mesmo no 

desconhecimento. Esses dados apenas reafirmam o porquê das ações do programa 

terem ocorrido de forma pontual, sob a responsabilidade apenas alguns professores, 

demonstrando a resistência por parte de um elevado número de docentes. 

Outro fator a ser destacado, é que mesmo o CEM1 o qual tem todo o seu 

corpo docente envolvido e, também forneceu a maioria dos dados, ficou claro que 

grande parte dos professores desse Centro de Ensino ainda não conhece os 

documentos orientadores do programa. Ao responderem a questão c “Qual o tempo 

de experiência no ProEMI?” Mais da metade do total de participantes (52,6%) 
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afirmaram terem de dois ou mais de seis anos que trabalham nas atividades do 

programa, segundo demonstra o gráfico 06. 

  

Gráfico 06 - Tempo de experiência dos professores no ProEMI 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo realizada no período de dezembro de 2015 a março de 2016. 

 

Ainda que um expressivo número de professores (47,6%) não tenha 

respondido a esta questão ou não possui experiência no programa, pode-se afirmar 

que já existe um bom percentual de professores que demonstrou ter experiência no 

ProEMI, mesmo que não tenha um total conhecimento dos documentos orientadores 

e não tenha passado por uma formação continuada para iniciar as ações, de acordo 

com o estabelecido no programa. Essa situação foi confirmada, quando se fez o 

seguinte questionamento: Já teve formação continuada para desenvolver atividades 

com seus estudantes a partir do PROEMI? 

O gráfico 07 registra que (42,4%) obteve formação continuada sobre o 

programa e, (57,6%), respondeu o contrário, que não tiveram formação continuada, 

fato imprescindível para a realização de ações conforme as orientações do 

programa. 
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Gráfico 07 - Formação continuada para desenvolver atividades a partir o ProEMI 

 

 

*Entre os 63 entrevistados, 04 não responderam.  
Fonte: Pesquisa de campo, realizada no período de dezembro de 2015 a março de 2016. 

 

Ainda que somente (42,4%) tenham confirmado que tiveram formação 

continuada, ao responderem a questão: Com qual frequência desenvolve atividades 

junto as estudantes a partir do ProEMI? Um elevado percentual de professores 

(72,9%) confirmou que desenvolveu ou desenvolve atividades juntos com seus 

estudantes, principalmente nos macrocampos de Acompanhamento Pedagógico, 

Pesquisa e Iniciação Científica, Produção e Fruição das Artes e Leitura e 

Letramento, conforme será apontado na tabela 10.  

Embora os professores tenham afirmado que o macrocampo em que mais 

realizaram atividades com os estudantes foi Iniciação Científica e Pesquisa, porém 

ao serem questionados sobre o nível de habilidade para planejar e desenvolver 

atividades nesse macrocampo, (25%), conforme abordará a tabela 11, afirmaram 

que se encontram em nível regular nesse campo de ação supra.  

E a frequência na realização dessas atividades pode ser confirmada na 

tabela 09, onde (35,8%) dos professores desenvolvem atividades com os estudantes 

do ProEMI semestralmente. Por outro lado, uma expressiva quantidade (22,6%) 

realiza as atividades mensalmente. Esses parâmetros confirmam também que as 
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atividades são planejadas e desenvolvidas em forma de projetos pedagógicos e por 

área de conhecimento, como já foi registrado no quadro 09. As atividades 

desenvolvidas com os estudantes correspondem ao período de 2014 a 2015. 

 

Tabela 09 - Frequência que desenvolve as atividades com os estudantes do 

PROEMI entre os anos de 2014 e 2015 

 

Frequência em que  

desenvolve as atividades 
Quantidade de professores   (%) 

Não desenvolve 16    30,1% 

Semestralmente 19  35,8% 

Bimestralmente 3 5,6% 

Quinzenalmente 3 5,6% 

Mensalmente 12 22,6% 

Total 53 100,0% 

* Entre os 63 entrevistados, 10 não responderam. 
Fonte: Pesquisa de campo, realizada no período de dezembro de 2015 a março de 2016. 

 

Os professores buscam a interdisciplinaridade e a contextualização ao 

planejarem e executarem as atividades junto aos alunos que participam do 

programa. O desenvolvimento do trabalho pedagógico, por meio da 

interdisciplinaridade e da contextualização são elementos orientadores constantes 

tanto nos documentos do programa (BRASIL, 2011a, 2013c, 2014a), como nas 

DCNs que buscam a indução e valorização do trabalho interdisciplinar nas escolas 

de ensino médio, com a participação efetiva e direcionada aos estudantes (BRASIL, 

2013d), pois “Tornar a aprendizagem um processo significativo mediante a 

participação ativa e crítica do aluno requer trazer para a sala de aula as vivências e 

saberes para confrontá-los com os conhecimentos provenientes das diversas 

disciplinas” (MIRANDA, 2012, p. 107). 

Nesse aspecto, a escola precisa torna-se cada vez mais criativa e 

criadora de novas situações de aprendizagens condizentes com as atuais exigências 

do mundo globalizado, pois “Surge a necessidade de mudanças em função de uma 

revolução de comportamento e do aprendizado que está mudando a vida de todos” 

(OLIVEIRA; BARAÚNA, 2012, p. 268). 



 
  190 

 

Por último, buscou-se junto aos professores apreender as atividades que 

foram mais desenvolvidas com os estudantes participantes do ProEMI. Para tanto, 

solicitou-se que cada participante da pesquisa registrasse três atividades que 

realizaram com seus alunos. 

A tabulação dos dados foi feita tendo como critério, o cruzamento dos 

dados entre as três atividades para encontrar as principais atividades em comum. A 

tabela 10 mostra que os professores planejaram e realizaram mais atividades sobre: 

projetos de iniciação científica, o correspondente a (44,45%), mas se juntar com o 

quantitativo sobre trabalhos de campo (23,80%) que, provavelmente integraram uma 

das etapas das atividades dos projetos de iniciação científica esse percentual eleva-

se para (68,25%).   

Destacam-se ainda, o desenvolvimento de atividades como produção 

textual e clube da leitura (17,46% e 12,69% vezes), respectivamente. Considerando 

que as atividades de produção textual e clube da leitura encontram-se no 

macrocampo Leitura e Letramento, esse quantitativo eleva-se para (30,15%). Neste 

caso, afirma-se que este macrocampo tornou-se o segundo em que os professores 

mais realizaram atividades (tabela 10). 

 

Tabela 10 - Atividades mais desenvolvidas com os estudantes entre os períodos de 

2014 e 2015 

 

Atividades Quantidade (%) 

Projetos de Iniciação Científica com as 

disciplinas 
28 44,45% 

Amostra Cultural 18 28,57% 

Trabalho de Campo 15 23,80% 

Produção Textual 11 17,46% 

Oficina de Artes 10 15,87% 

Clube da Leitura 08 12,69% 

Cultura Digital 06 9,52% 

Seminários 05 7,93% 

Filmagens de clips e produção de vídeos 04 6,34% 

Fonte: Pesquisa de campo, realizada no período de dezembro de 2015 a março de 2016. 
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Observa-se que mesmo não tendo formação continuada e demostrando 

certo desconhecimento quanto às orientações constantes nos documentos 

orientadores do ProEMI, os professores realizaram inúmeras atividades 

principalmente em dois macrocampos obrigatórios iniciação científica e pesquisa e 

leitura e letramento. 

Ainda desenvolveram atividades nos macrocampos de cultura digital e 

uso das mídias, incluindo também nesse campo de ação pedagógico, as atividades 

de filmagens de clips e produção de vídeos e, produção e fruição das artes.  Assim 

como apresentações de seminários que devem ter ocorrido para a socialização das 

diversas atividades. Esse grupo de professores demonstra preocupação na 

necessidade dos adolescentes e jovens adquirirem o conhecimento e domínio das 

tecnologias da informação, assim como nos âmbitos da cultura e das artes, tão 

necessário para o exercício da cidadania na sociedade do conhecimento. 

De forma sintética, constatou-se que os professores participantes da 

pesquisa, mesmo ainda não tendo um bom nível de conhecimento sobre os 

documentos legais que normatizam e orientam o ProEMI, devido o alto índice terem 

afirmado que não participaram de nenhuma formação pedagógica, conforme o 

demonstrado no gráfico 07, registra-se como relevante o esforço, o compromisso e a 

responsabilidade ao demonstrarem ter desenvolvido inúmeras atividades com os 

estudantes. Por outro lado, são nesses mesmos macrocampos que os professores 

mais apresentam necessidades formativas como será demonstrado na tabela 12. 

 

6.3  Representação sobre inovação pedagógica a partir do olhar dos 

professores do ProEMI 

 

Um dos objetivos da pesquisa é identificar e caracterizar as 

representações mentais dos professores sobre a inovação pedagógica, 

considerando as relações entre pensamento e ação na prática docente como 

profissão. Essa identificação poderá ampliar os sentidos que têm as necessidades 

formativas para a realização de práticas inovadoras no contexto do ProEMI. 

As representações mentais caracterizam-se pela força criadora do homem 

a partir do contínuo desenvolvimento de suas funções psicológicas superiores, como 

imagem mental sobre a realidade objetiva (VYGOTSKY, 2003), ou seja, as 
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representações são as formas mentais que os seres humanos criam e recriam 

simbolicamente suas visões e di-visões do mundo social (BOURDIEU, 1998).  

Em uma de suas obras, Pensamento e Linguagem, Vigotsky (2003) 

realizou um profundo constructo teórico metodológico sobre a capacidade humana 

de criar e recriar, inovar a partir do que denominou sistemas mentais que o homem 

projeta para mediar suas relações sociais com o mundo externo. Essas elaborações 

mentais complexas, pode-se se dizer que são ancoragens que os homens se 

utilizam para interagir com a realidade social. São sistemas de signos que 

possibilitam a formulação de imagens, isto é, representações mentais que o ser 

social produz sobre sua realidade externa, na medida em que sua função 

psicológica superior se desenvolve em contato direto com o mundo da cultura. 

Para Leontiev (1983) é por meio das atividades simbólicas e práticas que 

o homem desenvolve suas representações mentais. A atividade ocorre por meio de 

determinadas necessidades que impulsionam o homem a agir sobre a natureza, 

buscando alternativas materiais e simbólicas para suprir seus desejos, motivos e 

necessidades mediatizados pela cultura, instrumentos e por outros sujeitos. 

Na medida, em que busca soluções adequadas, por meio de atividades 

afetivas, laboral, de lazer, dentre outras, o homem mentalmente projeta, antecipa 

conceitos e imagens sobre seus desejos objetivando materializá-los. Esse processo 

proporciona o constante desenvolvimento da consciência humana. De acordo ainda 

com Leontiev (1983), são construções que o homem processa mentalmente por 

meio de sua cognição no contexto histórico social e cultural. 

As representações mentais são o resultado dos processos internos e 

externos vivenciados pelo homem sobre o mundo social que está inserido. É a forma 

abstrata projetada mentalmente sobre sua cultura, valores, conceitos e imagens da 

sociedade a qual pertence, sendo a linguagem, o componente simbólico mais 

importante e expressivo entre os seres humanos e a mais utilizada como mediadora 

para expressar de forma coerente os sentidos e significados sociais sobre a 

interpretação da realidade objetiva. Núñez, Ramalho e Oliveira (2014, p. 174) fazem 

o seguinte destaque; 

[...], as representações mentais são construções individuais elaboradas na 
interação com outros sujeitos e mediadas por instrumentos (materiais ou 
simbólicos) nos contextos socioculturais. Trata-se de um produto da 
atividade humana desenvolvida pelos sujeitos no seu grupo cultural, no 
contexto histórico social em que atuam. As representações se constituem, 
portanto, em representações do objeto da atividade e se organizam como 
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estruturas do pensamento para dar sentido aos diferentes fenômenos da 
sociedade, da natureza e do próprio pensamento. 

Ao se considerar essa assertiva, pode-se afirmar que o professor 

constrói sua representação mental sobre sua prática pedagógica a partir de sua 

atividade prática profissional docente no seu cotidiano, configurando-se como um 

dos elementos norteadores da profissão docente, pois “a construção de 

representações mentais pelos professores acontece como resultado das 

necessidades, orientadas por motivos e desejos que exigem tipos específicos de 

atividade” (NÚÑEZ; RAMALHO; OLIVEIRA, 2014, p. 174). 

Os professores antes de materializarem suas práticas pedagógicas, as 

planejam primeiramente no campo mental, depois projetam cada ação a ser 

realizada e, na maioria das vezes, imaginam, antecipam a concretização dessas 

práticas, antes mesmo de acontecer, além do tempo e espaço de sua 

materialização, por meio de suas representações mentais. Nesse aspecto, para 

Freitas (2005, p. 111), 

O homem é capaz de operar mentalmente sobre o mundo: planejar, 
estabelecer relações, compreender, associar. A capacidade de lidar com 
representações que substituem o real possibilita ao homem libertar-se do 
espaço e tempo presentes, efetuar relações mentais na ausência das 
coisas, imaginar e planejar intencionalmente. 

Ramalho e Núñez (2014, p. 206), fazem ainda a seguinte consideração 

acerca das representações quanto aos professores: 

As representações são elaboradas pelos sujeitos a partir de discursos 
sociais, de posições culturais, de hábitos, das experiências que os 
professores têm como sujeitos que desenvolvem uma atividade social 
específica, das experiências com alunos, na relação com outros colegas 
e com outros profissionais. 

As representações mentais sobre as práticas pedagógicas dos 

professores são dispositivos elaborados conscientemente ao longo do 

desenvolvimento profissional docente e, que a cada momento histórico são 

reelaboradas objetivando a reconfiguração de novas práticas pedagógicas. 

No processo de análise do objeto de pesquisa, além da determinação 

das necessidades formativas e de suas prioridades no âmbito do ProEMI, 

objetivando práticas pedagógicas inovadoras, buscou-se identificar a 

representação mental dessas práticas pelos professores participantes deste 

estudo. 

Para a categorização, triangulação e inferência dos dados, recorreu-se 

à análise de conteúdo de Bardin (2011), como um dos mecanismos para facilitar 
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a interpretação e análise quanto a representação dos professores sobre práticas 

pedagógicas inovadoras. 

Utilizou-se como critério, a categorização campo semântico, que 

representa grupos de categorias com os mesmos sentidos, pois “a categorização 

tem como primeiro objetivo fornecer, por condensação, uma representação 

simplificada dos dados brutos” (BARDIN, 2011, p. 148). Desta forma foi possível 

a criação de três campos semânticos para obter a triangulação e posteriormente, 

o núcleo geral da representação mental da prática inovadora característico desse 

grupo de professores. 

As representações dos professores sobre prática pedagógica inovadora 

foi apreendida por meio da aplicação do questionário como questões abertas, 

tendo seguinte questão de estudo: Quais são as representações dos 

professores sobre prática pedagógica inovadora? Esse processo ocorreu em 

três momentos diferenciados. Primeiro, solicitou-se que os professores 

escrevessem cinco palavras na ordem que lhes viessem a cabeça que 

consideravam estar relacionadas com inovação pedagógica; o segundo momento 

foi para que dentre essas cinco palavras escolhessem uma que consideraram 

como a mais importante e, no terceiro momento, solicitou-se que escrevessem 

sobre o que compreendiam por “inovação pedagógica”.   

Para a organização dos dados em categorias significativas, fez-se uma 

decomposição e reconstrução do conjunto de palavras mais lembradas, mais 

importantes e o conceito sobre prática pedagógica inovadora descrita pelos 

professores. Esse processo possibilitou apreender o núcleo da representação 

geral do grupo de professores a partir da triangulação entre os campos 

semânticos. 

A partir das respostas proporcionadas pelos professores, tornou-se 

possível organizar os campos semânticos pelas categorias mais frequentes que 

caracterizaram as representações desse grupo de professores. A definição das 

representações mentais que são características do grupo é o resultado da 

triangulação entre três campos semânticos, conforme demonstrativo na figura 05.  
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Figura 05 - Esquema demonstrativo dos três campos semânticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora  
 

Para caracterizar o campo semântico I, solicitou-se aos professores que 

escrevessem cinco palavras, na ordem que lhes viessem à mente que, significasse 

prática inovadora. Como primeiro critério metodológico, usou-se o programa 

Modalisa para a efetivação e processamento da grande quantidade de palavras 

citadas. Por meio desse programa foi possível estabelecer as categorias, tendo 

como critério as palavras mais frequentes, com os mesmos sentidos e significados 

para os professores, as quais foram organizadas conforme a figura 06. 

Ao agregar as palavras mais frequentes lembradas pelos professores no 

campo semântico I, foi possível estabelecer o primeiro conjunto de categorias mais 

representativas desses professores por meio de suas lembranças, isto é, de suas 

representações mentais quanto à prática inovadora. 

 

  

Campo semântico I:  
obtido das palavras 
 mais lembradas. 
 

Resumo esquemático para obtenção dos campos 

Campo semântico III: obtido da 
categorização das respostas à 
pergunta: O que é prática 
pedagógica inovadora. 
 

Campo semântico II: obtido 
das palavras consideradas 
mais importantes dentre as 
mais lembradas. 
 

Com a triangulação entre os 3 campos , obteve-se o núcleo geral 
da representação mental do grupo . 
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Figura 06 -  Campo semântico I: Palavras mais lembradas sobre Prática 

Pedagógica Inovadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados coletados na pesquisa de campo e Bardin (2011). 

 

Como se observa na figura 06, as categorias do campo semântico I dizem 

respeito à transformação, ao conhecimento) aprendizagem e à afetividade como 

dimensões das representações mentais sobre inovação pedagógica. As palavras 

mais lembradas foram mudança, criatividade, novidade e desafio, consideradas 

típicas de qualquer atividade inovadora. 

Por sua vez, as palavras relacionadas com o 

conhecimento/aprendizagem, revelam uma dimensão cognitiva que integra o que é 

inovação para os professores. Já as palavras como amor, aceitação, participação e 

dedicação como elementos das representações demonstra não somente questões 

relacionadas a cognição, mas também afetivas. 

Essa prática inovadora está correlacionada com a atividade prática 

profissional desses professores os quais buscam através de novos conhecimentos e 

aprendizagens a satisfação dessa prática dando novos significados ao ato de agir 

sobre esta a partir do sentido pessoal que os condicionam aos motivos da atividade 

docente (FRANCO; LONGAREZI, 2011). 

  Afetividade 

(66,66) 
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(80,95%) 

     CAMPO 
SEMÂNTICO I 
 

Transformação 
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*Mudança 
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O campo semântico II foi composto pelas palavras que os professores 

consideraram como mais importantes a partir do grupo das palavras mais evocadas. 

As categorias foram construídas ao ser solicitado aos professores que, das palavras 

mais lembradas, conforme campo semântico I e (APÊNDICES D e E), 

considerassem apenas uma das palavras como sendo a mais importante para 

definirem prática pedagógica inovadora, como mostra a figura 7. 

 

Figura 7 -  Campo semântico II: Palavras mais importante sobre Prática Pedagógica 

Inovadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora com base nos dados coletados na pesquisa de campo e Bardin (2011). 

 

No campo semântico II, as palavras que mais apareceram têm, no geral, 

os mesmo sentidos que as compostas no campo semântico I, existindo 

coincidências de sentidos entre esses dois campos semânticos. 

Para esse grupo de professores, em primeiro lugar, a prática inovadora 

representa os desafios que vivenciam na sociedade contemporânea e, ao mesmo 

tempo o que precisam para transformarem sua prática pedagógica, que é ser 

criativo, inovador e manter-se atualizado nesse mundo globalizado para atender as 

necessidades dos estudantes deste século XXI. Segundo Núñez, Ramalho e Oliveira 

(2014), os debates no campo da profissão docente sobre essas novas exigências da 
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educação deste século, estão cada vez mais constantes e as representações que os 

professores têm sobre sua prática pedagógica são reveladoras, na medida em que, 

[...] eles se percebem como profissionais, são essências para se pensar 
nos processos que procuram o desenvolvimento profissional e a 
profissionalização docente. Essas representações devem ser afloradas, 
tornar-se explicitas e refletidas de forma crítica (NÚÑEZ; RAMALHO; 
OLIVEIRA, 2014, p. 194). 

Para os professores novos conhecimentos e aprendizagens no campo da 

docência produzem inovação na prática pedagógica, principalmente quando esta 

encontra-se imbuída de afetividade entre professores, alunos e toda a comunidade 

escolar. 

O campo semântico III, estabeleceu-se a partir das categorias obtidas nas 

análises das respostas à pergunta aberta: O que é inovação pedagógica? As 

categorias foram por sua vez definidas conforme mostra o (APÊNDICE F). Essas 

categorias foram por sua vez categorizadas, dando origem as seguintes categorias: 

transformação, atualização e afetividade, conforme demonstra a figura 08.  

 

Figura 08 -  Campo semântico III: Categorização sobre o que é Prática 

Pedagógica Inovadora 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora com base nos dados coletados na pesquisa de campo e em Bardin (2011). 

Afetividade 
Atualização 

CAMPO SEMÂNTICO III – principais categorias 
 

Transformação  

 

É a prática que 
promove mudanças 
e transformações 
significativas no 
contexto social, com 
uma nova forma de 
ensinar um saber 
novo e criativo. 
 
 

 
É motivar alunos e 
professores para levar 
o conhecimento de 
forma dinâmica e 
participativa. 

  

 

Atualizar-se para se 
adequar as rápidas 
mudanças da 
sociedade e fazer uso 
das tecnologias 
diversificadas em 
sala de aula para 
aprendizagens 
significativas dos 
alunos com novos 
conhecimentos. 
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Essas categorias estão carregadas de significados, tendo em vista que 

estas ao aparecerem com mais frequência aos conceitos, agregam especificidades e 

conteúdo inerentes ao desenvolvimento da atividade prática profissional docente. As 

palavras mais evocadas e seus respectivos conceitos remetem a função social e 

afetiva materializada pelo professor em sua prática pedagógica no contexto escolar. 

Nas respostas dos professores, a transformação origina mudanças nas 

formas de ensinar, o que exige atualização por parte dos mesmos permitindo assim, 

motivação e aprendizagem aos estudantes. 

Os conceitos emitidos por esse grupo de professores demonstram que os 

mesmos têm conhecimentos sobre prática inovadora, e estas representações 

“podem ser consideradas como um dos meios a partir das quais eles estruturam seu 

comportamento de ensino e de aprendizagem” (RAMALHO, NÚÑEZ, 2014; p. 2017). 

Por meio dos três campos semânticos que se inferiu sobre as 

representações dos professores através dos diversos percursos metodológicos, 

como palavras mais lembradas, palavra mais importante e conceito de prática 

pedagógica inovadora, pode-se estabelecer a triangulação com a finalidade de se 

“identificar” as representações mentais do grupo de professores. Os resultados 

desse processo são representados na figura 09.  

 

Figura 09 -  Triangulação entre os campos semânticos I, II, e III sobre as 

dimensões da Prática Pedagógica Inovadora 
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Dimensões da Prática Pedagógica 
Inovadora 

Fonte: A autora com base nos dados coletados na pesquisa de campo e em Bardin (2011). 
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Nessa figura evidenciam-se os elementos constitutivos das 

representações mentais dos professores sobre inovação pedagógica, sendo eles a 

transformação, que leva ao novo, conhecimento/aprendizagem como necessidade à 

inovação e a efetividade que media a atividade humana nas relações sociais. 

Por meio desse campo semântico III pode-se inferir que os professores 

têm consciência que para inovar a prática pedagógica é preciso transformá-la tendo 

como base a criatividade, a afetividade nas relações interpessoais e busca 

permanente por novos conhecimentos e aprendizagens para seu desenvolvimento 

profissional docente, através de um processo contínuo de formação. 

Para Ramalho e Núñez (2014), essa “tríade”, representa um novo 

conceito para a formação de professores, pois ao se considerar conjuntamente 

essas três categorias: aprendizagem da docência, formação e desenvolvimento 

profissional, no contexto do processo de formação continuada, os professores só 

tendem a ampliar, consolidar sua profissionalização docente, tendo em visa que, 

[...], a aprendizagem que tributa para a formação e o desenvolvimento 
profissional dos professores deve ter como base os conteúdos 
significativos que possibilitem construir saberes e contr ibuir para 
desenvolver atitudes e valores sobre sua prática profissional, em um 
processo sustentado na experiência e na prática, na qual os saberes são 
mobilizados sob as condições das suas necessidades, expectativas, 
interesses etc. (RAMALHO; NÚÑEZ, 2014, p. 26). 

Ao se considerar o que os professores demonstraram em suas 

representações mentais da prática pedagógica inovadora, acredita-se que os 

mesmos já possuem inúmeros elementos agregadores que podem ser 

potencializados no momento que a formação continuada tornar-se uma realidade 

concreta em sua atividade profissional docente. 

Nesse contexto, considera-se de fundamental importância destacar os 

fatores que facilitam e que dificultam uma prática pedagógica inovadora, os quais 

foram elencados pelo grupo de professores pesquisados. 

 

6.4 Fatores que facilitam ou dificultam uma prática pedagógica inovadora 

 

No contexto do ProEMI, devemos considerar o professor como agente da 

inovação pedagógica. É certo que todo bom profissional é inovador, mas no ProEMI 

se exige práticas inovadoras, colaborativas que se integrem ao desenvolvimento de 

currículos inovadores que atendam as demandas diversas, complexas e novas da 
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escola de ensino médio. Nesse aspecto, conforme vem sendo demonstrado por 

esse grupo de professores nesta pesquisa, este almeja mudanças em suas práticas 

pedagógicas. 

O ProEMI possibilitou que a formação de professores ganhasse novos 

contornos na busca por alternativas didático pedagógicas objetivando “novas” 

formas de aprendizagens junto aos alunos das escolas desse nível de escolaridade 

em consonância com as exigências da sociedade e da educação do século XXI. 

Uma das dimensões que deve nortear o trabalho pedagógico é o 

currículo, considerando as demandas e necessidades da comunidade escolar, posto 

que compreender os sujeitos e as juventudes presentes nesse nível de escolaridade 

e seus direitos à aprendizagem e ao desenvolvimento integral, são aspectos 

fundamentais para que as escolas redesenhem seus currículos (BRASIL, 2013d). 

Diante dessa realidade, os professores são instigados a buscar alternativas visando 

mudanças em suas práticas pedagógicas. 

No entanto, para que haja êxito na materialização de práticas 

pedagógicas inovadoras é fundamental que as novas necessidades formativas que 

emergiram nesse contexto sejam trabalhadas a partir de uma formação continuada 

na perspectiva de atender as reais necessidades e interesses tanto dos alunos 

quanto da comunidade escolar. Atentando-se ainda para o que colocam Ramalho e 

Núñez (2011a, p. 77), 

Deve-se levar em consideração a relação das necessidades, dos 
interesses, com as condições do exercício da atividade profissional e 
suas mudanças. Por isso a significação das necessidades e dos 
interesses pode ser diferente nas diferentes condições. Essa situação 
liga as necessidades à escola como lócus da atividade profissional dos 
docentes. 

Portanto, após registrar as principais representações dos professores 

sobre prática inovadora para poder realizar um trabalho de qualidade em projetos 

pedagógicos inovadores como o do ProEMI, buscou-se junto aos professores 

identificar fatores que podem facilitar e dificultar a materialização de práticas 

pedagógicas inovadoras no desenvolvimento de ações inovadoras nas escolas que 

atuam com esse programa. 

Para se identificar e analisar os principais fatores, foi solicitado ao grupo 

de professores que respondessem a seguinte questão proposta: Quais fatores, na 

visão dos professores, facilitam e quais dificultam práticas pedagógicas 

inovadoras? No questionário utilizou-se como critério, que respondessem em 
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ordem decrescente, ou seja, que citassem quatro fatores, considerando do mais 

importante para o menos importante. 

O gráfico 08 mostra primeiro os fatores que de acordo com as respostas 

dos professores facilitam uma prática pedagógica inovadora. 

De acordo com o gráfico apresentado, para os professores, o primeiro 

fator facilitador de uma prática pedagógica inovadora são os recursos pedagógicos, 

o qual obteve um percentual de (23,5%). Esse fator encontra-se diretamente ligado 

as condições de trabalho dos professores, pois uma escola bem equipada com 

laboratórios, biblioteca atualizada e demais recursos didáticos pedagógicos com 

certeza facilita, estimula e motiva práticas pedagógicas inovadoras, porque desafia 

constantemente o professor a usar novos recursos em suas aulas práticas e 

experimentais. 

 
Gráfico 08 - Fatores que facilitam uma prática pedagógica inovadora 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, realizada no período de dezembro de 2015 a março de 2016. 
 

Esse fator também estar ligado as diversas condições de organização do 

trabalho pedagógico nos espaços educativos da escola que proporcionam 

estabilidade e satisfação na realização da atividade prática profissional. 

O segundo, terceiro e quarto fatores que facilitam esses tipos de práticas, 

destacados pelos professores são bastante relevantes e estão interligados, tendo 

em vista que se encontram diretamente relacionados aos alunos, gestão escolar, 
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quais sejam: a afetividade, participação da gestão e a participação e interesse dos 

estudantes cada um com (18,4%, 16,9% e 16,2%) respectivamente. 

Esses fatores que podem facilitar práticas pedagógicas inovadoras se 

inter-relacionam porque, por mais que os professores estejam motivados, 

interessados e comprometidos em reavaliar e inovar suas práticas pedagógicas, 

sem a participação de toda a comunidade escolar e uma relação afetiva consolidada 

e saudável entre todos os membros dessa comunidade em clima de respeito, apoio 

e solidariedade, dificilmente haverá mudanças significativas. Em qualquer que seja a 

instituição hoje, busca-se o trabalho coletivo, em equipe visando o sucesso de todos 

os envolvidos. 

Esses resultados assemelham-se as pesquisas de Ramalho e Núñez 

(2012), ao destacarem também em seus estudos a relação com a direção da escola 

(68,3%) como ponto positivo da cultura escolar. 

Por último, os professores destacaram também como fatores facilitadores 

em processos de inovação de práticas pedagógica que também encontram-se 

interligados e constituem-se em  potencializadores de mudanças para indicativos de 

novas práticas pedagógicas são, a formação pedagógica e o planejamento, os quais 

tiveram (11,8% e 13,2%) do total dos professores participantes. Tanto o 

planejamento quanto a formação pedagógica são inerentes a atividade prática 

profissional docente e, em especial àqueles que almejam novas práticas 

pedagógicas juntos aos seus estudantes. 

Um dos fatores que determina esses tipos de práticas liga-se os saberes 

docentes atualizados e, um bom planejamento didático pedagógico como fator de 

contribuição a novas aprendizagens junto aos estudantes.   

Esses fatores que os professores afirmaram como favoráveis às 

inovações educativas têm sido valorizados também por outros em estudos como da 

educação peruana, que destacam os seguintes fatores (PERÚ, 2014):   

a) Estímulo aos estudos sistemáticos sobre inovações para definição de 

conceitos, finalidades e proposições; 

b) Relacionar com as necessidades e interesses dos estudantes, a 

instituição e o contexto social; 

c) Recursos didáticos pedagógicos na sala de aula e entre ambientes que 

favoreçam a aprendizagem dos estudantes; 
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d) Diagnóstico participativo das necessidades formativas para 

planejamento da formação continuada, dentre outros; 

e) Fortalecimento da identidade docente e sua afirmação cultural. 

Por outro lado, o principal fator que dificulta uma prática pedagógica 

inovadora, conforme gráfico 9, apontado pelos professores foi a falta de 

acompanhamento pedagógico, obtendo um índice elevado de (33,3%). Estudos 

como de Muñoz e Hernández (2008, p. 54), registraram resultados semelhantes a 

estes, como “excesso de burocracia escolar, incapacidade da gestão pedagógica 

para orientar os professores.” 

Esse dado declarado pelos professores torna-se contraditório, na medida 

em que esse mesmo grupo de professores expressou que o planejamento e a 

formação pedagógica como sendo os últimos fatores facilitadores desses tipos de 

práticas, quando estes encontram-se ligados ao processo de acompanhamento 

pedagógico. 

 

Gráfico 9 - Fatores que dificultam uma prática pedagógica inovadora 

 

 

        Fonte: Pesquisa de campo, realizada no período de dezembro de 2015 a março de 2016 

 

Sem um acompanhamento pedagógico contínuo e progressivo por parte 

da gestão e coordenação pedagógicas junto aos professores, torna-se difícil a 

identificação e diagnóstico de novas necessidades e dificuldades para serem 

superadas objetivando práticas inovadoras. De acordo com os estudos de Ramalho 

e Núñez (2012) sozinhos, torna-se difícil para os professores, por mais que tenham 
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boa vontade, que a escola aspire alternativas para mudanças significativas. Para 

esses autores, 

Os professores não podem, de forma individual, reconstruir suas práticas 
nem a cultura profissional. Não se nega a possibilidade da aprendizagem 
individual, mas as exigências e a complexidade das novas tarefas docentes 
requerem novas formas qualitativas de atividade docente, sendo esta 
marcada pela colaboração, pelas decisões, pelo consenso e pelo 
desenvolvimento profissional assistido. As escolas no geral, não estão 
organizadas em espaços/tempos facilitadoras para „trabalhar e educar com 
os outros‟. Uma nova cultura da profissão impõe novas formas de 
organização do trabalho e novos contextos para a atividade desenvolvida 
pelo professor (RAMALHO; NÚÑEZ, 2012, p. 249). 

Os professores expressaram ainda como fatores que dificultam a 

infraestrutura e a falta de interesse dos alunos, segundo o gráfico 9 para se 

dedicarem mais e melhor em seu trabalho pedagógico. Quanto à falta de interesse 

dos alunos, alguns estudos, como o da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura (2004) que um quantitativo elevado de professores tem 

uma visão pessimista dos jovens. Essa pesquisa apontou que mais de (60%) dos 

professores tem certo pessimismo em relação às novas gerações devido o 

enfraquecimento de determinados valores por parte dos jovens, como 

responsabilidade, respeito, sentido da família, compromisso social, seriedade, 

tolerância, sentido do dever, honestidade. Esses fatores proporcionam aos 

professores perceberem os estudantes como rebeldes, desinteressados dos estudos 

e indisciplinados. 

Outro fator que dificulta um trabalho inovador no ambiente escolar é a 

falta de tempo. Os professores para dedicarem-se a realizar mudanças significativas 

em suas práticas pedagógicas visando impactos positivos na escola e 

consequentemente na aprendizagem dos alunos precisam, necessariamente, de 

tempo para se dedicarem, estudarem e avaliarem constantemente suas práticas 

para poder inová-las. Para que esse fator se materialize é preciso melhoria nas suas 

condições de vida, condições salariais, enquanto trabalhadores da educação, posto 

que a maioria dos professores brasileiros se dedica aos três turnos de trabalho para 

que tenham uma vida mais digna neste país (GATTI; BARRETO, 2009).  

Essa luta vincula-se ao profissionalismo dos professores, enquanto 

categoria profissional no âmbito das relações capital trabalho. 

Como forma de consolidação desses fatores que são desafiantes aos 

professores, elencou-se alguns desafios vivenciados por esse grupo de profissionais 
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do magistério ao trabalharem com o ProEMI. O gráfico 10, registra três desafios 

relevantes que coadunam com os anteriores. 

 

Gráfico 10 - Desafios enfrentados pelos professores ao trabalharem com o PROEMI 

 

 

         Fonte: Pesquisa de campo, realizada no período de dezembro de 2015 a março de 2016 

 

O maior desafio enfrentado pelos professores encontra-se em suas 

práticas pedagógicas que obteve o índice de (47,5%). De fato, para inovar é 

condição não temer novos desafios, e isso exige sair da rotina, de um porto seguro, 

ou seja, de práticas já consolidadas, que em um determinado momento histórico 

deram certo, mas que hoje não respondem mais à realidade de estudantes da era 

digital. 

Mas para isso, a exigência maior ocorre por via de uma formação 

permanente, contínua ao longo da carreira docente, buscando sempre novas 

saberes, novas metodologias e formas de ensinar os conhecimentos tanto antigos 

quanto novos produzidos pela humanidade para a geração da nova era digital, mas 

para que isso aconteça é preciso tempo e dedicação em busca de novas 

aprendizagens no contexto da profissão docente. 

Os últimos dois fatores destacados pelo grupo, foram as condições de 

trabalho e infraestrutura e a falta de interesse dos alunos, cada um com (33,7% e 

18,8%) respectivamente. Esses desafios também se constituíram como fatores que  

dificultam práticas pedagógicas inovadoras e sendo citados como desafios somente 
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reforçam que para inovar as práticas não depende somente dos professores, mas de 

um conjunto de elementos inter-relacionados que levam a possíveis mudanças e 

inovações no contexto escolar. 

Esses resultados são relevantes, pois mostra que os professores estão 

buscando melhoria nessa etapa de ensino que mais tem crescido e que precisa 

atender as exigências da sociedade do século XXI, e o ProEMI abre novos espaços 

para se debater e amplia as ações de formação continuada. 

 

6.5 Novas necessidades formativas de professores no contexto do ProEMI 

 

Nesta parte da análise dos resultados, objetivou-se compreender as 

novas necessidades formativas e o nível de prioridade destas necessidades dos 

professores participantes desta pesquisa. Teve-se como principal critério 

estabelecido para inferir sobre a determinação e prioridade das necessidades 

formativas os macrocampos como eixos norteadores, pois estes constituem-se a 

base estruturante do trabalho pedagógico dos professores para materializarem sua 

atividade prática profissional docente junto aos estudantes do programa. 

A avaliação de necessidades formativas torna-se cada vem mais 

importante no campo educacional. Primeiro para se estabelecer as prioridades sobre 

as necessidades formativas detectadas e, segundo, para a tomada de decisões 

quanto a exigência ou não de formação continuada (LLORENTE; PERÉZ, 1999). 

Desta forma, a análise de necessidades formativas é o processo que 

permite estabelecer a situação real por meio da determinação da prioridade das 

necessidades, o que possibilita planejar e orientar os processos de formação 

continuada como via para mudanças das práticas pedagógicas no contexto escolar. 

De acordo com Ramalho et al. (2004, p. 3), 

O conceito de necessidade no professor como algo útil, imprescindível num 
momento dado, desejável, ligado a valores, que parte de experiências 
anteriores, definem a procura de algo que falta para poder, 
conscientemente, fazer o trabalho docente com maior profissionalismo. 
Estas necessidades são individuais ou coletivas, o que permite dirigir a 
formação do professorado nesse sentido. As necessidades docentes têm 
sua origem na prática, assim que, como categoria norteadora, faz-se 
necessário pesquisar a prática do professor, seu cotidiano na sala de aula e 
na escola, na qualidade de profissional e pessoa que ele é. 

Com base nas questões de estudo foi possível com a tabulação dos 

dados coletados, as respostas das perguntas abertas foram processadas segundo a 
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Análise de Conteúdo de Bardin (2011) diferenciando-se categorias empíricas, 

quantificadas e representadas em quadros, para poder identificar e caracterizar as 

principais necessidades formativas a partir do nível de desenvolvimento das 

habilidades dos professores para planejar e desenvolver as atividades pedagógicas 

em cada macrocampo, bem como determinar o nível de prioridade dessas 

necessidades para a formação continuada. 

Nessa fase da pesquisa, optou-se por duas questões de estudos que 

juntas deram sustentação as análises, quais sejam: Qual avaliação os professores 

fazem do nível de desenvolvimento das habilidades para planejar e realizar 

atividades nos macrocampos? E a outra: Em quais macrocampos os 

professores apresentam necessidades de formação? 

Com base nessas questões formulou-se um quadro contendo todos os 

macrocampos, em que os professores marcaram um (X) considerando os 

reguladores: ótimo, bom, regular, insuficiente ou não conhece, de acordo com o 

domínio de conhecimento que cada professor tinha sobre os macrocampos para a 

primeira questão. Para responderem a segunda questão, utilizou-se também um 

quadro com todos os macrocampos, para que os professores marcassem um (X), 

considerando os critérios SIM ou NÃO, caso apresentassem necessidade de 

formação em qualquer um dos macrocampos. 

A título de esclarecimento, a categoria habilidade neste estudo tem 

somente a função de captar as necessidades formativas dos professores. Nesse 

sentido, são vários os autores que entendem habilidade como um conjunto de ações 

realizadas pelos seres humanos. As habilidades, de acordo com Núñez (2009) 

implicam o domínio das formas da atividade cognoscitiva, prática e valorativa. Para 

esse estudioso, habilidade, é o conhecimento em ação.   

As habilidades podem ser gerais e específicas, conforme as ideias de 

Talizina (1988). As primeiras, são aquelas comuns a toda e qualquer área de 

conhecimento e as segundas, são aquelas próprias de cada disciplina. 

Existem habilidades de caráter docente, como por exemplo, planejar.  Ela 

consiste em organizar um sistema de conhecimentos, ações/habilidades e atitudes 

associados a recursos materiais, método, avaliação com base em pressupostos 

teóricos. Para melhor fundamentar teoricamente esta parte das análises dos 

resultados, explicita-se no quadro 10 as ideias de alguns autores acerca do conceito 

de habilidade. 
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Quadro 10 - Conceito de habilidade na perspectiva de alguns autores 

 

Autores Conceitos de Habilidade 

Núñez (2009) 
É o domínio das formas da atividade cognoscitiva, prática e valorativa, isto 

é, o conhecimento em ação. 

Leontiev (1978) 
Ação que se executa com um alto nível de domínio e que se subordina a 

um objetivo 

Danilov e Skatkin 

(2004) 

É a capacidade, adquirida pelo homem, de utilizar criativamente seus 

conhecimentos e hábitos, tanto durante o processo de atividade teórica, 

como na atividade prática. 

Petrovsky (1976) 

É o domínio de um sistema complexo de ações psíquicas e práticas 

necessárias para uma regulação racional da atividade com a ajuda dos 

conhecimentos e hábitos que a pessoa possui mediante a reprodução  

reiterada e a aplicação dos modos de atuação de maneira consciente. 

Fonte: Construído pela autora a partir dos estudos de Petrovsky (1979), Leontiev (1983), Danilov e 
Skatkin (2004) e Núñez (2009). 

 

Portanto, por habilidade neste estudo, entende-se tão somente um 

sistema de ações e operações que o sujeito utiliza a partir de conhecimentos 

conceitual, experimental, atitudinal e procedimental, já consolidados. Ou seja, no 

momento de qualquer ação ou operação os conhecimentos assimilados são 

mobilizados para que um objetivo seja alcançado. 

Sendo o planejamento pedagógico uma via pela qual o professor 

direciona sua atividade prática profissional, que tem como finalidade precípua a 

aprendizagem dos estudantes, as habilidades nesta pesquisa são consideradas 

como um conhecimento procedimental, cujas ações o sujeito executa com domínio 

teórico prático e de forma consciente e, tem como finalidade, exclusivamente, refletir 

o saber fazer dos professores ao planejarem e desenvolverem atividades no âmbito 

de cada macrocampo, objetivando a detecção de necessidades formativas nesses 

macrocampos. 

Considera-se também que os professores mobilizaram determinados tipos 

de conhecimentos que já se encontram interiorizados ao executarem determinadas 

ações ao realizarem uma atividade correspondente a um objetivo. 

Neste caso específico, o objetivo de cada professor foi expressar suas 

necessidades formativas a partir do nível de suas habilidades para planejar e 

desenvolver somente atividades em cada macrocampo do ProEMI. A tabela 11 

registra o nível de desenvolvimento dessas habilidades. 
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Tabela 11 - Nível de desenvolvimento das habilidades para planejar e desenvolver 

atividades em cada macrocampo 

 

Macrocampos 
Excelente Bom Regular Insuficient. Não conhece 

Freq. (%) Freq. (%) Freq. (%) Freq. (%) Freq. (%) 

Acompanhamento 

Pedagógico 
12 22,2 26 48,1 8 14,8 2 3,7 6 11,1 

Iniciação Científica e 

Pesquisa 
3 5,8 23 44,2 13 25,0 7 13,5 6 11,5 

Letramento e Leitura 12 22,6 20 37,7 14 26,4 1 1,9 6 11,3 

Línguas Estrangeiras 10 19,6 8 15,7 14 27,5 8 15,7 11 21,6 

Cultura Corporal 5 9,4 18 34,0 17 32,1 5 9,4 8 15,1 

Produção e Fruição 

das Artes 
7 13,2 21 39,6 12 22,6 4 7,5 9 17,0 

Comunicação, 

Cultura Digital e uso 

das Mídias 

17 31,5 20 37,0 11 20,4 0 0,0 6 11,1 

Participação 

Estudantil 
9 17,3 26 50,0 8 15,4 3 5,8 6 11,5 

Fonte: Pesquisa de campo, realizada no período de dezembro de 2015 a março de 2016. 

 

É possível inferir que no geral, o nível de desenvolvimento das 

habilidades para desenvolver e planejar atividades nos macrocampos, ficou entre 

excelente e bom, conforme demonstrado na tabela 11, principalmente ao se 

considerar os macrocampos obrigatórios, quais sejam: Acompanhamento 

Pedagógico, Iniciação Científica e Pesquisa e Leitura e Letramento. 

No primeiro macrocampo, (22,2%) dos professores afirmaram que 

possuem excelente nível de desenvolvimento das habilidades para planejar e 

realizar atividades do ProEMI junto aos estudantes e, (48,1%) afirmaram que tem 

bom conhecimento nessas habilidades. Porém, um percentual de (14,8%) 

demonstraram que seus conhecimentos nessas habilidades encontram-se 

regular. 

No campo de ação pedagógico, Iniciação Científica e Pesquisa, apenas 

(5,8%) dos professores confirmaram que possuem excelente nível de habilidades 

nesse campo e (44,2%) afirmam terem bom nível, no entanto, (25,0%), 

encontram em condições regulares nessas habilidades de planejar e realizar 

atividades junto aos estudantes. No terceiro macrocampo considerado como 

obrigatório, Leitura e Letramento, (22,6% e 37,7%) dos professores afirmaram 
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respectivamente que têm conhecimentos excelente e bom e, (26,4%) como 

regular. 

Ao se considerar a soma dos percentuais dos professores nesses três 

campos obrigatórios que afirmaram ter nível de habilidades regular para planejar 

e realizar atividades nesses macrocampos, esse número eleva-se 

consideravelmente para (66,2%). 

Justifica-se esse alto índice de professores (66,2%) do total de 

participantes da pesquisa com necessidades formativas porque esses 

macrocampos são considerados essenciais para a realização das atividades no 

âmbito do ProEMI. São esses campos de ação pedagógicos que integram e 

interagem com todas as áreas de conhecimento e também com os demais 

macrocampos, como um dos condutores para se trabalhar a interdisciplinaridade, 

contextualização e a transversalidade entre os conteúdos escolares.  Tal fato se 

agrava ainda mais porque os professores praticamente não tiverem formação 

continuada sobre o programa em tela. 

Somente no macrocampo Iniciação Científica e Pesquisa (13,5%) os 

professores afirmaram que seus conhecimentos didáticos pedagógicos são 

insuficientes para planejarem e realizarem atividades. Em pesquisas realizadas 

por Trobar (2002), identificou-se também dados semelhantes com este resultado, 

pois para esse autor (25%) dos professores demonstraram dificuldades para 

realizarem atividades no campo científico, necessitando de formação científica. 

No entanto, foi neste campo de ação que os professores mais 

desenvolveram atividades junto a seus alunos, conforme já registrado na tabela 

10, ou seja, ao realizarem essas ações, supõe-se que os professores as 

desenvolviam de forma consciente e autônoma, refletindo um autodomínio em 

suas atividades docentes. 

Considerando-se que toda atividade é a força motriz que impulsiona o 

desenvolvimento do pensamento, da psique humana, conforme Leontiev (1983), 

supõe-se também, que quanto mais atividades se realizam no mesmo tipo de 

trabalho pedagógico, mais teriam domínio qualitativo sobre o mesmo. Entretanto, 

questiona-se como foi possível realizar tantas atividades nesse macrocampo 

(iniciação científica e pesquisa), quando se apresenta um número expressivo de 

professores que afirmaram ter necessidade de formação continuada. Para 

Gauthier et al. (1998, p. 32). 
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O professor em sua atividade prática profissional docente precisa 
necessariamente mobilizar vários saberes pedagógicos que formam uma 
espécie de reservatório no qual o professor se abastece para responder 
a exigências específicas de uma situação concreta de ensino. 

Nos macrocampos cultura corporal, produção e fruição das artes 

(13,2% e 9,4%) e (34,0% e 39,6%) afirmaram ter níveis de habilidades excelentes 

e boas respectivamente para planejarem e desenvolverem atividades nesses 

macrocampos. Mas, (32,1%, e 22,6%) confirmaram como regular 

respectivamente. Nesses dois campos de ação pedagógicos, essa realidade 

apresentada é compreensível, pois precisa-se de habilidades  das áreas de 

conhecimentos específicos, como Artes e Educação Física, porém deve-se 

considerar que no âmbito do ProEMI, todos os macrocampos podem ser 

trabalhados de forma interdisciplinar e, as novas exigências propostas pelas 

reformas educacionais almejam um professor que supere práticas pedagógicas 

descontextualizadas, principalmente no ensino médio que anseia por 

transformações significativas no contexto escolar. Nessa perspectiva, “a 

formação continuada não é vista como um déficit, mas como uma oportunidade 

de atualizar e construir novas competências sob as exigências de se configurar 

uma nova identidade profissional” (RAMALHO, NÚÑEZ, 2011a, p. 90). 

Essa é uma das vias que pode potencializar a formação continuada dos 

professores na medida em que suas necessidades formativas são determinadas 

pelo movimento do real. Há que se considerar que algumas vezes, os professores 

encontram-se sobrecarregados de inúmeras atividades, apresentando 

dificuldades em seu trabalho pedagógico.  Para Ramalho e Núñez (2012, p. 240): 

As mudanças tão profundas que estão sendo produzidas nas escolas 
nem sempre têm impacto positivo na identidade docente.com frequência, 
o professor tem de assumir diversas funções não tão claras e 
desenvolver constantes e grandes esforços de adaptações às inovações 
tecnológicas em contextos humanos complexos, sem que lhes seja 
proporcionado oportunidades suficientes e formativas. Essa realidade 
leva o educador a uma „desorientação identitária‟, fazendo-se necessário 
fortalecer os processos de desenvolvimento profissional baseado em 
pressupostos pedagógicos e científicos. 

Em Comunicação, Cultura Digital e uso das Mídias, os professores 

afirmaram respectivamente (31,4% e 37%) possuem excelente e bom 

conhecimento nesse macrocampo para planejar e efetivar atividades e (20,4%) 

responderam como regular a habilidade que tem nesse campo de ação.  

Os dados excelente e bom mostram uma tendência dos professores a 

terem cada vez mais domínio dessas habilidades que envolvem a cultura digital, 
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posto ser uma exigência da sociedade do conhecimento. O domínio das 

tecnologias da informação e comunicação se constitui em uma das principais 

ferramentas para se inovar e criar novos espaços de aprendizagens para os 

estudantes. 

De acordo com os estudos de Marcelo (2013, p. 31) um importante 

elemento que pode tanto facilitar quanto dificultar a realização de um projeto de 

inovação pedagógica com a inclusão das tecnologias “es la compatibilidad entre 

las creencias pedagógicas de los docentes y la tecnología”. Esse autor 

acrescenta ainda que: 

[...], la implementación con éxito de tecnologías en el aula es más 
probable que se produzca cuando los profesores suelen reflexionar 
acerca de su enseñanza y de los objetivos que persiguen. Por lo tanto, 
cuando las creencias pedagógicas son consistentes con las tecnologías 
los profesores se esfuerzan por utilizarlas para conseguir resultados 
positivos (MARCELOS, 2013, p. 31). 

No macrocampo de Línguas Estrangeiras obteve-se os seguintes 

percentuais (19,6%, 15,7%, 27,5% e 15,7%) excelente, bom, regular e 

insuficiente respectivamente. Esses resultados, neste macrocampo, 

correspondem ao quantitativo de professores participantes desta pesquisa nessa 

área de conhecimento, oito no total, sendo dois de Língua Espanhola e seis de 

Inglês. Portanto, dirime-se que os percentuais referentes  a regular e insuficiente, 

neste caso, correspondem aos demais professores que possivelmente não tem o 

domínio aprofundado de uma segunda língua. 

Por último, no macrocampo de participação estudantil, (17,3% e 50,0%) 

dos professores afirmaram como excelente e bom os níveis de conhecimentos 

que já possuem nesse macrocampo e, (15,4%) como regular. 

Diante dessa primeira tabela referente às necessidades formativas dos 

professores, reafirma-se que um elevado percentual de professores, uma média 

de (76,2%) do total geral, apresentou necessidades formativas em todos os 

campos de ação elencados nesse programa. Mas, deve-se considerar que essas 

necessidades formativas encontram-se em foco neste momento devido a 

centralidade das políticas educativas voltarem-se para o ensino médio. E as 

necessidades formativas detectadas, possivelmente, emergiram de forma mais 

contundente devido à institucionalização desse programa nas escolas ao ser 

colocado em prática pelos professores no contexto da escola, como respostas as 

exigências das reformas educativas, portanto, 
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Devemos considerar que as necessidades formativas surgem no 
contexto do exercício da atividade profissional. Como princípio, a escola 
na qual se trabalha deve ser o „locus‟ a privilegiar para a formação 
continuada, articulada ao desenvolvimento das competências expressas 
e necessárias ao desenvolvimento profissional. Esse contexto e suas 
problemáticas, das quais emergem as necessidades formativas, são 
fatores decisivos na aprendizagem docente (NÚÑEZ; RAMALHO, 2009, 
p. 175).  

Para que as necessidades formativas se tornem foco da atividade de 

formação docente, é necessário que os professores tenham desejos e motivos 

para querer realizar essa atividade e, considerando suas subjetividades. Desta 

forma, a necessidade deve estar ligada a uma ou várias necessidades para gerar 

essa atividade de formação continuada como forma de agregar novos 

conhecimentos ao desenvolvimento profissional docente. 

Para buscar a comprovação das citadas necessidades, elaborou-se 

uma questão de forma mais simplificada e direta. Assim, foi solicitado aos 

professores que marcassem SIM ou NÃO, caso tivessem necessidade de 

formação para planejar e desenvolver atividades nos macrocampos para que se 

determinassem as necessidades formativas de maneira mais efetiva. Para Trobar 

(2002, p. 267, tradução nossa), 

Existe um amplo consenso em se considerar as análises de 
necessidades formativas como primeiro elemento do ciclo de 
planejamento, implementação e avaliação, o qual é imprescindível para 
poder estabelecer objetivos, prioridades e decisões sobre programas e 
recursos. 

Ao se analisar a tabela 12, confirma-se que o resultado foi altamente 

expressivo quanto ao quantitativo de professores que confirmaram que precisam 

de formação continuada. Considerando todos os macrocampos ficou claro que 

mais de (85%) do total de professores participantes da pesquisa encontram-se 

com carência de formação porque foi desconsiderada no decorrer do 

desenvolvimento de sua atividade docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  215 

 

Tabela 12 - Necessidades Formativas para planejar e desenvolver atividades nos 

macrocampos do ProEMI 

 

 Macrocampos 
Não Sim Total de professores 

que responderam 
Freq. (%) Freq. (%) 

Acompanhamento Pedagógico 9 18,37% 40 81,63% 49 

Iniciação Científica e Pesquisa 12 24,00% 38 76,00% 50 

Leitura e Letramento 14 29,79% 33 70,21% 47 

Línguas Estrangeiras 10 21,28% 37 78,72% 47 

Cultura Corporal 8 17,39% 38 82,61% 46 

Produção e Fruição das Artes 8 17,02% 39 82,98% 47 

Comunicação, Cultura Digital e 

uso das Mídias 
9 18,37% 40 81,63% 49 

Participação Estudantil 10 20,83% 38 79,17% 48 

Fonte: Pesquisa de campo, realizada no período de dezembro de 2015 a março de 2016 

 

Esse percentual é considerando elevado ao tomar-se como referência o 

inicio do programa, pois desde 2009/2010 que a maioria dos professores desenvolve 

atividades do ProEMI com os estudantes, mas a formação continuada durante esses 

anos ficou a desejar. Na medida em que essas necessidades formativas não foram 

sendo sanadas por meio de uma ação planejada de formação continuada, as 

mesmas foram se acumulando ao longo do processo de realização do programa, 

assim, 

Desconsiderar tais contextos sociais e historicamente existentes na 
formação docente, é desconsiderar o próprio processo de desenvolvimento 
profissional, que também se reconfigura à medida que crescem as 
necessidades da sociedade na qual exerce sua função docente (FRANCO; 
LONGAREZI, 2011, p. 578).  

Ao se estabelecer um paralelo com a zona de desenvolvimento próximo 

(ZDP) de Vigotsky (2003), pode-se afirmar que as necessidades formativas 

detectadas é a distância entre essas necessidades formativas e a formação 

continuada para a superação das mesmas, objetivando possíveis práticas 

pedagógicas inovadoras. A figura 10 demonstra esse paralelo. 
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Figura 10 - Ciclo das necessidades formativas de acordo com a ZDP 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora com base na obra de Vigotsky (2003). 

 

O referencial teórico da concepção Histórico Cultural permite determinar 

as necessidades formativas dos professores, ao considerar-se que estas se 

encontram na zona de desenvolvimento real (ZDR). Esta zona de desenvolvimento 

corresponde aos conhecimentos e habilidades dos professores já consolidados no 

seu campo de saber pedagógico. 

Por outro lado, sua atividade de formação continuada somente fará sentido 

se ocorrer na ZDP, que corresponde às condições necessárias para a aquisição de 

novos conhecimentos, pois na medida em que adquire novos conhecimentos e 

habilidades e, tendo domínios destes, o professor pode mudar sua prática pedagógica, 

inovando-a ao agregar novos conhecimentos, considerando ainda que, 

Nesse processo, devem ser criadas Zonas de Desenvolvimento Proximal 
(ZDP) para que os professores avancem de formas de aprendizagem 
cooperativas para a autonomia intelectual, com forte implicação no 
desenvolvimento profissional. As novas aquisições intelectuais, volitivas, 
atitudinais e éticas possibilitam outras ZDPs, num movimento, em espiral 
dialética, de formação continuada (NÚÑEZ; RAMALHO, 2009, p. 172).  

Nesse contexto, as contribuições da concepção histórico cultural e da 

atividade tornam-se imprescindíveis como mais um recurso ao se organizar, planejar e 

orientar os planos de formação continuada, pois esta teoria permite com maior precisão 

estabelecer o nível de desenvolvimento que os professores se encontram e a distância 

que precisa alcançar determinadas mudanças em suas práticas pedagógicas. 

CICLO DAS NECESSIDADES FORMATIVAS NA ZDP 

ZDP 
REAL 

 NOVAS 
PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 

(Práxis)  ZDP 
PRÓXIMO 

 NECESSIDADES 

 FORMATIVAS 

 FORMAÇÃO 

CONTINUADA 
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Além de se determinar as necessidades formativas, as quais ficaram 

claras que estas encontram-se em todos os macrocampos, buscou-se ainda ao 

aplicar o questionário determinar também o nível de prioridade dos professores 

quanto a necessidade de formação continuada. 

 

6.5.1 Prioridade das necessidades formativas dos professores 

 

Um dos principais objetivos que se deseja ao priorizar, especificar, neste 

caso, as necessidades formativas de professores, é criar as condições objetivas 

para que a formação continuada tenha sucesso a partir do estabelecimento das 

principais necessidades que se revelaram, levando-se em consideração que às 

vezes não se tem condições de atender todas ao mesmo tempo, tendo em vista que: 

As prioridades para a formação continuada são a expressão da intensidade 
das relações contraditórias que geram conflitos socioprofissionais e, 
consequentemente, necessidades de serem resolvidas. São em certa 
medida, urgências que se relacionam com os motivos que movimentam a 
busca de formação continuada (RAMALHO; NÚÑEZ, 2011a, p. 90). 

Acrescenta-se ainda que para Llorente e Pérez (1999, p. 353, tradução 

nossa), 

A determinação de prioridades é o resultado final de um processo de 
estimativa, comparação e de tomada de decisões que se dirige, em primeira 
instância a outorgar a „precedência‟ de uma necessidade sobre a outra, 
identificando o que deve ser considerado em primeiro lugar. 

A determinação do nível de prioridade dos professores participantes desta 

pesquisa foi fundamental, por um lado, para se estabelecer uma visão mais ampla 

de suas necessidades de formação no âmbito do desenvolvimento do PROEMI, por 

outro lado, para compreender a formação continuada como um processo contínuo 

para o desenvolvimento profissional docente que exige certamente políticas 

educacionais efetivas e permanentes. 

O estudo das necessidades de formação docente nos orienta no 
conhecimento daqueles aspectos de desempenho profissional em que o 
professorado apresenta insuficiências ou considera relevante que prejudica 
seu trabalho diário e que, portanto, há de se tornar o centro de atenção nos 
programas de formação docente (TIRADOS; MAURA, 2007, p. 7, tradução 
nossa). 

Para determinar a prioridade das necessidades formativas desse grupo 

de professores, elaborou-se como questão de estudo: Quais necessidades 

formativas podem ser consideradas prioritárias, visando uma formação 

continuada aos professores que atuam no ProEMI?  A partir dessa questão 

norteadora, buscou-se identificar o nível de prioridade ao se estabelecer o seguinte 
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critério: alta (para necessidades de maior prioridade); média para (necessidade 

importantes) e baixa para (necessidades menos importantes) (TROBAR, 2002). 

Os professores marcaram em cada macrocampo suas prioridades mais 

expressivas que necessariamente precisa ser priorizado em sua formação, foi 

possível identificar as necessidades consideradas como prioridades a partir do nível 

de frequência demonstrado em cada macrocampo. 

As necessidades consideradas de maior prioridade são as mais críticas 

que os professores encontram-se vivenciando. São aquelas que precisam ser 

sanadas urgentemente em suas atividades de formação continuada, sob o risco 

prejudicar a prática pedagógica caso demorem muito tempo para serem resolvidas.   

As necessidades denominadas de importantes precisam também ser 

superadas, porém não com a mesma urgência das anteriores e, por último as 

necessidades de baixa intensidade não devem ser esquecidas, mas consideradas tanto 

quanto as demais nos planos de formação. A detecção das necessidades formativas, 

[...] consiste na exploração e busca das necessidades e ordenação destas 
por grau de prioridades, este processo se realiza sobre a base do que não 
pode ser ignorado sobre as necessidades, comparando seus impactos com 
a organização e a sociedade (TROBAR, 2002, p. 266). 

A tabela 13 registra o grau das prioridades de acordo com as frequências 

estabelecidas nos macrocampos pelos professores. 

 
Tabela 13 - Nível de prioridade dos professores sobre a necessidade de formação 

para planejar e desenvolver atividades nos macrocampos do ProEMI 

 

Macrocampos 

Alta Média Baixa Total de 

professores 

que 

responderam 

Freq. (%) Freq. (%) Freq. (%) 

Acompanhamento 

Pedagógico 
18 47,37% 14 36,84% 6 15,79% 38 

Iniciação Científica e 

Pesquisa 
21 51,22% 12 29,27% 8 19,51% 41 

Leitura e Letramento 19 57,58% 10 30,30% 4 12,12% 33 

Línguas Estrangeiras 23 58,97% 11 28,21% 5 12,82% 39 

Cultura Corporal 19 54,29% 13 37,14% 3 8,57% 35 

Produção e Fruição das 

Artes 
24 61,54% 13 33,33% 2 5,13% 39 

Comunicação, Cultura 

Digital e uso das Mídias 
19 48,72% 15 38,46% 5 12,82% 39 

Participação Estudantil 17 45,95% 13 35,14% 7 18,92% 37 

Fonte: Pesquisa de campo, realizada no período de dezembro de 2015 a março de 2016. 
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Com base nessa tabela é possível reafirmar que o nível de prioridade do 

professorado é prevalente principalmente nos macrocampos obrigatórios do 

programa. Ou seja, os três primeiros campos de ação pedagógica são considerados 

graus críticos, porque são nestes macrocampos – acompanhamento pedagógico, 

iniciação científica e pesquisa e leitura e letramento – que se concentram a atividade 

prática profissional docente a partir da articulação que se pode projetar entre as 

diversas áreas de conhecimento por meio da integração, interdisciplinaridade e 

transversalidade dos conteúdos escolares. 

Ao se considerar o quantitativo de professores que respondeu em cada 

macrocampo seu nível de prioridade quanto à necessidade de formação continuada 

para planejar e desenvolver suas atividades nos campos de ação pedagógica do 

PROEMI, o que obteve maior índice de prioridade detectada foi iniciação científica 

e pesquisa com (51,22%), pois 21 dos 41 professores que responderam esta 

questão encontram-se com alto nível de carência de formação neste macrocampo.  

Ao acrescentar os que responderam como prioridade média, este 

percentual eleva-se para (87,88%). E dentre os demais professores, poucos 

responderam que desenvolveram atividades adequadamente. Os documentos 

orientadores do programa trazem como proposição que: 

As atividades de cunho científico deverão buscar a interface com o mundo 
do trabalho na sociedade contemporânea, com as tecnologias sociais e 
sustentáveis, com a economia solidária e criativa, com o meio ambiente, 
com a cultura e outras temáticas presentes no contexto dos estudantes 
(BRASIL, 2013c, p. 17).  

Para que atividades dessa natureza sejam materializadas é necessário 

primeiramente que os professores adquiram conhecimentos e habilidades para 

poderem trabalhar pedagogicamente junto aos estudantes. Destaca-se também que 

o Pisa 2015, traz como principal competência a ser considerada como base para a 

avaliação internacional dos jovens a partir de 15 anos, o letramento científico como 

meio para a continuidade do desenvolvimento e inovações técnicos científicos. 

O letramento científico requer não apenas o conhecimento de conceitos e 
teorias da ciência, mas também o conhecimento sobre os procedimentos e 
práticas comuns associadas à investigação científica e como eles 
possibilitam o avanço da ciência. Assim, indivíduos que são cientificamente 
letrados têm o conhecimento das principais concepções e ideias que 
formam a base do pensamento científico e tecnológico; de como tal 
conhecimento foi obtido e do grau em que tal conhecimento é justificado por 
evidencia ou explicações teóricas (OECD, 2015, p. 4). 

Infere-se ainda que na sociedade do conhecimento o domínio desses 

saberes é fundamental para inserir ou manter-se inserido nessa realidade social. Aos 
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professores cabe a busca por esses novos saberes para manterem-se atualizados e 

acompanharem as mudanças rápidas do momento atual e principalmente trabalhar 

esses novos conhecimentos com os estudantes. 

O segundo macrocampo com mais déficit de formação continuada encontra-

se em Leitura e Letramento, ao considerar que somente 38 dos participantes, o 

correspondente a (57,58%) e, ao acrescentar os professores que responderam como 

nível médio de prioridade, esse número sobe para (87,88%). 

Este campo de ação pedagógica corresponde ao domínio da leitura e escrita 

que necessariamente precisa fazer parte da vida dos estudantes como um dos 

elementos centrais para o desenvolvimento de suas potencialidades e inserção na 

sociedade do século XXI.  

Principalmente, no atual desenvolvimento das forças produtivas, em que se 

exige cada vez mais do cidadão o domínio das diversas linguagens, como a científica, 

tecnológica, digital, literária, tornando-se uma competência fundamental para o 

exercício da cidadania e inserção no mundo do trabalho, tanto para professores quanto 

para estudantes. 

Os documentos orientadores do ProEMI destacam que as ações propostas 

nesse macrocampo, devem vincular-se a todas as áreas do currículo escolar (BRASIL, 

2013c), como mais um recurso para o desenvolvimento das habilidades de leitura e 

interpretação nos diversos campos do saber. 

O terceiro campo de ação pedagógico considerado prioritário para os 

professores foi o de acompanhamento pedagógico. Dos 38 professores que 

responderam, (47,37%) afirmaram que têm alto nível de prioridade de formação. Se 

juntarmos esse quantitativo com os (36,84%) que responderam esse nível como médio 

grau ou apenas como prioridade importante, esse percentual eleva-se para (84,21%), o 

correspondente a 32 professores do total dos que responderam a este quesito. 

Segundo as orientações do programa, este macrocampo visa “fortalecer os 

componentes curriculares, tendo como referência os objetivos constantes do Projeto 

Político Pedagógico, elaborado a partir do diagnóstico realizado pela escola” (BRASIL, 

2014a, p. 9).  

Estabelecer as principais prioridades de formação foi um dos propósitos 

deste estudo e, estas prioridades ficaram evidenciadas nos macrocampos obrigatórios. 

No entanto, considera-se e está registrado na tabela 12 que os professores possuem 

carência de formação em todos os macrocampos. No entanto, teve-se como critério 
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para priorizar as necessidades de formação os macrocampos que perpassam todas as 

áreas de conhecimento e que necessariamente, exige-se do professorado um saber 

interdisciplinar. 

Para os macrocampos Línguas Estrangeiras, Cultura Corporal e Produção e 

Fruição das Artes, os quais obtiveram (58,97%, 54,29% e 61,54%) respectivamente em 

nível de prioridade de formação, considera-se que, para as atividades pedagógicas 

terem sucesso e alcançarem os devidos objetivos propostos, necessita de professores 

dessas áreas específicas para serem os protagonistas desse processo junto aos 

estudantes objetivando novas aprendizagens a partir de ações propostas nesses 

macrocampos. 

Já para os dois últimos macrocampos, quais sejam: Comunicação, Cultura 

Digital e uso das Mídias e Participação Estudantil que tiveram um índice de (48,72% e 

45,95%) respectivamente de prioridades para formação continuada, considera-se que 

estes deveriam passar a ser obrigatórios também. Primeiro, porque vivemos em uma 

sociedade da era digital, em que o cidadão que não tiver inserido, estará sujeito a viver 

a margem. Os jovens são considerados da geração Y, ou seja, tem-se uma geração de 

jovens que nasceu nessa era digital, do conhecimento sem fronteiras, das linguagens 

rápidas e inusitadas da internet. 

Segundo, faz-se necessário uma participação política efetiva da sociedade 

civil nos atuais contextos sociais. Por isso, a formação política por meio da Participação 

Estudantil desde cedo na escola torna-se mecanismo de conscientização política na 

luta por seus direitos e cumprimento dos seus deveres como um cidadão na busca de 

uma sociedade justa e igualitária. A sociedade global anseia por novas lideranças e, um 

dos caminhos é a formação política dos jovens desde cedo nas escolas. 

Nesse contexto de transformações constantes, a formação continuada dos 

professores deve ser um elemento norteador permanente para atender essa realidade 

social que por sua vez surgem também no contexto da escola. Para Ramalho e Núñez 

(2014, p. 25), 

A aprendizagem dos professores se ativa em face de situações-problema que 
criam motivos, necessidades, interesses sócio afetivos em busca de novos 
recursos para o desenvolvimento das competências profissionais. Essas 
situações-problemas criam necessidades e motivações para a formação, 
associadas às demandas do contexto profissional. 

Nesse contexto, esta pesquisa demonstrou a necessidade de se converter 

essas prioridades detectadas em planos de formação com vistas a novas 

aprendizagens para reconfigurar a atividade prática docente, posto que: 



 
  222 

 

A profissão docente se constrói durante toda a vida profissional do professor e 
rever e reanalisar as suas práticas deve ser uma condição primordial para 
acompanhar essa nova configuração social, para que a escola atenda a essas 
novas necessidades do mundo do trabalho. O processo para tornar-se deve ser 
construído durante a longa trajetória da história profissional de cada um. É um 
processo lento, contínuo, permanente e deve ter como critério principal o 
compromisso individual e institucional para esse fim (MARCELO; PRYJMA, 
2013, p. 40). 

Por último, solicitou-se aos professores que registrassem as suas 

preferências quanto às formações que mais desejavam realizar visando o 

desenvolvimento profissional docente. 

 

6.5.2 Preferências de atividades que os professores desejam na formação continuada  

 

Para se detectar as preferências de atividades a serem realizadas em uma 

formação continuada para os professores participantes desta pesquisa, utilizou-se uma 

questão aberta no questionário: Quais atividades de formação continuada são de 

preferência dos professores? Nesta questão deixou-se os professores bem á vontade 

para registrarem suas preferências que necessariamente precisam ser consideradas na 

formação continuada, em especial, aqueles que continuam a desenvolver atividades no 

ProEMI. 

Como critério para identificar as principais preferências, construiu-se uma 

tabela inicial para se estabelecer as preferências por frequência. 

Ao avaliar suas preferências nas formações, detectou-se que, dos 63 

participantes, 52 responderam a esse quesito. Conforme tabela 14, obteve os seguintes 

resultados. 

 

Tabela 14 - Preferência de Formação segundo os Professores 

 

Preferência Freq. % 

Formação Continuada sobre o ProEMI 14 26,92% 

Iniciação Científica e Pesquisa 12 23,08% 

Todos os macrocampos 09 17,30% 

Comunicação, Cultura Digital e uso das Mídias 09 17,04% 

Leitura e Letramento 08 15,40% 

Total 52 100% 

*11 professores não responderam. 
Fonte: Pesquisa de campo, realizada no período de dezembro de 2015 a março de 2016. 
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Ao definirem suas preferências, (26,92%) dos professores reafirmaram 

que desejam formação continuada sobre o programa em sua totalidade, 

considerando que poucos já tiveram esse tipo de atividade de formação. Para 

Franco e Longarezi (2011, p. 578), 

As ações de formação continuada podem se transformar em atividade 
dominante na vida docente, à medida que o motivo dos professores se 
relacionar com o conteúdo da ação, e isso têm ligação direta com as 
condições concretas da sua vida docente. Se as relações do professor com 
a realidade se modificam na tentativa de suprir suas necessidades e 
interesses, significa dizer que as ações de formação continuada também 
devem ser reorganizadas em sua vida docente. Essas ações passam a ter 
sentido para o professor, pois significam algo extremamente valioso para 
sua atuação pedagógica e pessoal, enfim, na prática social concreta. 

Como a formação não foi considerada ao ser implantado o programa, a 

medida que os professores foram se envolvendo cada vez mais no desenvolvimento 

das atividades didático pedagógicas referentes ao programa, a formação continuada 

para suprir as necessidades no ProEMI como um todo foi se tornando uma atividade 

dominante na vida dos professores que precisa ser superada. 

Nos macrocampos de Iniciação Científica e Pesquisa e em todos os 

macrocampos, bem como em Comunicação, Cultural Digital e uso das Mídias, cada 

um com um percentual de (17,30%, 17,30% e 15,40%) não foi diferente a 

prevalência de formação nesses campos de ação pedagógicos. 

Esse fato revela que os professores, na medida em que desenvolve sua 

atividade prática profissional docente no cotidiano, novas necessidades emergem 

como motivadoras para organização, planejamento e execução da atividade de 

formação, considerando que são as necessidades que estimulam a atividade do 

sujeito que a dirige (LEONTIEV, 1983). Segundo ainda este teórico, o objeto da 

atividade, neste caso, a formação continuada, se apresenta ao sujeito/professor 

como capaz de satisfazer determinadas necessidades, como as formativas. 

Esse dado é compreensível, na medida em que já se comprovou ao longo 

dos resultados desta pesquisa, que os professores planejaram e desenvolveram 

atividades do ProEMI com os estudantes, sem ter a devida formação. Por outro lado, 

demonstra também a preocupação dos professores com as exigências tanto da 

sociedade quanto do ensino médio sobre o domínio da ciência e das tecnologias e 

demais conhecimentos exigidos, visto que: 

Novos contextos da atividade profissional dos professores do Ensino Médio 
têm se configurado no século XXI. É neles que emergem as necessidades 
de formação como elemento de uma nova identidade profissional sob as 
novas exigências profissionais (RAMALHO; NÚÑEZ, 2011a, p. 92). 
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Ao se determinar as necessidades formativas e as prioridades dessas 

necessidades, constatou-se principalmente o alto índice de carência por formação 

continuada que os professores não tiveram desde o início do programa. Porém, 

enquanto grupo identificou-se com clareza o esforço e comprometimento para 

planejar e desenvolver as atividades com os estudantes da melhor forma possível, 

considerando o contexto que se encontram inseridos. 

Os professores demonstram que têm consciência da necessidade de 

renovação de seus conhecimentos e saberes pedagógicos como meios para inovar 

e/ou renovar suas práticas pedagógicas. Criar condições adequadas para realização 

de uma atividade de formação continuada sustentada no diagnóstico das 

necessidades formativas desses professores é um dos desafios a ser enfrentado 

pela instituição escolar e pelas agências formadoras. O próprio Censo Escolar 

destaca que: 

Um dos elementos que define a qualidade do ensino é a valorização dos 
professores que poderá ser alcançada por meio de uma política global 
capaz de articular formação inicial, as condições de trabalho, salário, a 
carreira e a formação continuada (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E 
PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2014, p. 35). 

Registra-se ainda que desde 2004, a UNESCO, ao realizar uma pesquisa 

sobre o perfil dos professores brasileiros, já fazia algumas recomendações para a 

formação dos professores, as quais se destacam: 

-  Investir em avaliações e pesquisas que possam identificar estratégias 
inovadoras que dão ênfase à qualidade, no âmbito das práticas dos 
professores e das escolas, como também à compreensão dos novos 
sujeitos que compõem o cenário da escola: professores e alunos; 

-  Investir em instrumentos e mecanismos que possibilitem uma melhor 
avaliação da qualidade da oferta de formação continuada para os 
professores e dos resultados afetivamente observados sobre a qualidade 
do ensino como um todo; 

-  Estimular a incorporação de temas emergentes na sociedade ao 
currículo escolar, a partir de práticas criativas e inovadoras 
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E CULTURA, 2004, p. 180). 

É parte inerente da profissionalização docente a formação continuada 

como meio para o professor manter-se atualizado e motivado em seu trabalho 

pedagógico. A formação continuada é a acesso que o professor poderia ter para 

buscar alternativas na concretização de aprendizagens mais significativas para os 

estudantes, considerando que, a formação de professores deve ser concebida como 

um dos componentes da mudança, em conexão estreita com outros setores e áreas 

de intervenção, e não como uma espécie de condição prévia da mudança. A 

formação não se faz antes da mudança, faz-se durante, produz-se nesse esforço de 
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inovação e de procura dos melhores percursos para a transformação da escola 

(NÓVOA, 1995). 

No decorrer dos processos de análises desta pesquisa, os resultados 

revelaram que os professores pesquisados têm necessidades formativas, assim 

como as prioridades dessas necessidades no âmbito do programa. Essas 

necessidades são decorrentes principalmente da implantação do programa sem uma 

prévia formação continuada quanto à origem, objetivos e proposições estabelecidas 

nos documentos legais. Por tratar-se de uma política educacional voltada para 

melhoria da qualidade do ensino médio, os professores teriam que estar no mínimo 

imbuídos desses conhecimentos prévios para poderem realizar de forma mais 

efetiva o trabalho pedagógico junto aos estudantes, com vista a alcançar em todos 

os momentos práticas pedagógicas inovadoras. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar as necessidades formativas de 

professores que emergiram no contexto de atuação do Programa Ensino Médio 

Inovador, nas escolas públicas de São Luís/MA, com vistas à formação continuada e 

práticas pedagógicas inovadoras.  

Para alcançar esse objetivo e, confirmar a tese proposta, ao longo do 

processo de desenvolvimento de estudo, fundamentou-se em referenciais teóricos e 

metodológicos, seguindo-se as questões de estudo que foram definidas para 

conduzir o processo de análise do objeto de estudo, as quais deram materialidade a 

este corpus. 

 O ProEMI, implantando desde 2009 foi mais uma das estratégias criada 

pelo MEC, no âmbito das políticas educacionais para se repensar o ensino médio no 

contexto da sociedade do século XXI. Esse programa trouxe inúmeros desafios às 

práticas pedagógicas dos professores, pois uma das premissas era estimula-los a 

inovar suas práticas pedagógicas. Tal iniciativa no contexto do trabalho pedagógico 

proporcionou a emergência de novas necessidades formativas aos professores ao 

planejarem e desenvolverem atividades pedagógicas junto aos estudantes do 

programa.  

Neste contexto, esta pesquisa foi realizada com um grupo de professores 

de cinco escolas públicas de São Luís/MA. Essas escolas desenvolveram atividades 

pedagógicas referentes ao programa em forma de projetos entre os anos de 2010 e 

2015. 

Para melhor identificar e caracterizar as necessidades formativas dos 

professores, inicialmente, definiu-se as representações mentais quanto à prática 

pedagógica inovadora para posteriormente, determinar e priorizar as necessidades 

formativas que foram sendo demandadas nesse processo de atividade docente, 

junto ao referido programa. 

Nas análises dos resultados, ao se estabelecer o núcleo geral da 

representação mental sobre a prática pedagógica inovadora do grupo de 

professores ficou explícito que o grupo apresentou determinados conhecimentos 

sobre essa temática e, a importância desta para se viver na denominada sociedade 

do conhecimento. Essas representações mentais que os professores esboçaram 

sobre as práticas pedagógicas são dispositivos elaborados conscientemente que 
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ocorrem ao longo do desenvolvimento profissional docente e, a cada momento 

histórico são necessárias novas elaborações para reconfigurar essas práticas 

pedagógicas. 

Na percepção dos professores, uma prática pedagógica inovadora pode 

ocorrer por meio de novas aprendizagens na formação docente agregando novos 

elementos ao desenvolvimento profissional, possibilitando assim transformações na 

prática. De acordo com esse grupo, a criatividade é um dos componentes para o 

planejamento e desenvolvimento de atividades mais dinâmicas e criativas no 

contexto da atividade docente.  

Os professores também tiveram a oportunidade de expressar os fatores 

que facilitam e os que dificultam uma prática pedagógica inovadora. Ao, se 

reportarem a esta questão, os mesmos registraram que os principais fatores que 

favorecem esse tipo de prática são os recursos didáticos pedagógicos e a 

afetividade. Para esses professores, ambos os fatores são fundamentais e inerentes 

para se realizar com êxito qualquer tipo de prática pedagógica.  

Quanto aos fatores que impossibilitam o desenvolvimento de uma prática 

pedagógica inovadora, o grupo destacou o acompanhamento pedagógico por parte 

da coordenação e gestão pedagógicas e a infraestrutura como os principais.  

Estes dois fatores demonstram que, por mais que os professores tenham 

o desejo por mudanças qualitativas, para inovar suas práticas, estas não podem se 

materializar sem o apoio incondicional da coordenação pedagógica, da gestão, da 

comunidade escolar como um todo, assim como uma boa infraestrutura que 

possibilite aprendizagens mais significativas junto aos estudantes. Para os 

professores, uma escola equipada com laboratórios das diversas áreas de 

conhecimento, biblioteca atualizada, sala de informática, ambientes pedagógicos 

diversificados motivam aulas criativas e inovadoras.  

As análises dos resultados também possibilitaram inferir que as 

necessidades formativas apresentadas pelos professores emergiram ao 

materializarem sua atividade prática profissional nos diversos contextos de atuação 

do ProEMI. No entanto, estas ficaram evidenciadas, somente ao ser avaliado o nível 

das habilidades para planejarem e desenvolverem suas atividades pedagógicas nos 

macrocampos.  

Este fato não apareceu ao registrarem as atividades que mais 

desenvolveram junto com os estudantes. Tal situação é compreensível porque os 
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professores no geral, não reconhecem, ou não identificam suas dificuldades teórico 

práticas ao materializarem seu trabalho pedagógico. Desta forma é importante ser 

oportunizado aos professores momentos de reflexão crítica para desconstruir e 

reconstruir os saberes pedagógicos e, consequentemente, as práticas pedagógicas, 

ou seja, por meio de práxis efetiva a ser incorporada nos momentos de formação.    

Outro fator que contribuiu para afirmar que os professores de fato 

demonstram ter necessidades formativas foi ao registrarem suas preferências em 

atividades de formação continuada.  As principais atividades de formação que eles 

preferem, são sobre o próprio programa como um todo e, de forma mais específica, 

atividades de formação sobre os macrocampos.  

Este fato é compreensível, porque se registrou também que mais de 

(45%) dos professores participantes desta pesquisa, não tiveram formação 

continuada sobre o programa para iniciarem as atividades. No entanto, os 

priorizarem suas atividades preferenciais sobre o programa em tela, revelaram que 

estão dispostos e acessíveis a obterem os conhecimentos necessários sobre os 

documentos orientadores do programa, assim como novos saberes no âmbito da 

profissionalização docente que podem tornar-se novos dispositivos a práticas 

inovadoras nas escolas de ensino médio maranhense.  

A determinação e prioridade das necessidades formativas tiveram como 

propósito estimular reflexões, discussões, debates e críticas quando a necessidade 

de formação continuada em programas dessa natureza. Entende-se que por meio da 

atividade de formação continuada, como principal determinante para a aquisição de 

novos saberes docentes, o professor pode superar suas necessidades formativas e 

tem ainda a possibilidade de inovar sua prática pedagógica ao agregar novos 

conhecimentos a sua formação docente ampliando assim seu desenvolvimento 

profissional.  

Conclui-se por meio deste estudo que novas necessidades formativas 

foram identificadas no processo de realização das atividades pedagógicas por parte 

dos professores no contexto do ProEMI. As novas necessidades formativas ficaram 

mais evidentes nos macrocampos obrigatórios quando se procederam as análises 

das determinações e prioridades, ao registrarem seus níveis de habilidades de 

planejar e executar atividades pedagógicas, principalmente nos macrocampos de 

acompanhamento pedagógico, iniciação científica e pesquisa e leitura e letramento.  
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O primeiro acompanhamento pedagógico é o campo de ação pedagógico 

que articula todas as áreas de conhecimento e os demais macrocampos, tendo 

ainda, a interdisciplinaridade e a contextualização como elementos norteadores 

nesse processo de planejamento e ação da atividade pedagógica. Os dois últimos 

macrocampos obrigatórios, iniciação científica e pesquisa e leitura e letramento são 

compatíveis com as exigências da sociedade do conhecimento, tendo em vista, que 

o domínio na área científica e leitura tornaram-se ferramentas essenciais para se 

incluir nessa sociedade, considerando-se o avanço acelerado da evolução 

tecnológica. Sendo, assim, leitura e iniciação científica encontram-se 

interconectadas, pois uma vem em consequência da outra.  

Por meio desta pesquisa acredita-se que o objetivo proposto foi atingido, 

como fica evidente ao longo das análises. Além desse fato, alguns elementos 

significativos foram sendo revelados, como: o compromisso desse grupo de 

professores com os estudantes da escola pública, o planejamento das atividades 

pedagógicas sendo realizado com a participação ativa dos professores, buscando 

sempre alternativas de melhoria da prática pedagógica com atividades sendo 

planejadas no coletivo de professores de forma interdisciplinar, demonstrando 

constante preocupação com o processo ensino aprendizagem dos estudantes. 

Por outro lado, acredita-se que por meio desta pesquisa novas 

problemáticas de estudo podem ter continuidade, tais como: avaliação dos impactos 

desse programa junto aos estudantes, como os professores desenvolvem as 

atividades do programa junto com os estudantes, quais crenças os professores 

foram construído ou reconstruído em suas práticas pedagógicas no programa. 

Acredita-se que ao concluir este estudo, tenhamos dado a contribuição 

para a área de formação de professores, mas com a esperança de que esta 

pesquisa possa contribuir com reflexões, críticas, sugestões, ampliação de novos 

estudos, nesta área, que certamente trarão novos elementos significativos para a 

educação. 
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 APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO SOBRE NECESSIDADES FORMATIVAS E 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS EM ESCOLAS DE SÃO LUÍS COM 

PROEMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
DOUTORADO EM EDUCAÇÃO – DINTER UFRN/UFMA 

LINHA DE PESQUISA: APRENDIZAGEM, FORMAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO 
DOCENTE 

 

A aplicação deste questionário é parte integrante da pesquisa 

intitulada “Ensino Médio Inovador no Maranhão - ProEMI: 

necessidades formativas e práticas pedagógicas inovadoras em 

escolas de São Luís/MA”. Tem como finalidade estudar as 

necessidades de formação de professores que participam do 

Programa Ensino Médio Inovador – ProEMI a fim de contribuir com o 

bom desenvolvimento desse Programa. Todos os envolvidos terão 

suas identidades mantidas em sigilo e retorno após o término da 

pesquisa. Para tanto, solicito a anuência e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre – TCL (Anexo). A todas, muito obrigada. 

 

 

Questionário sobre necessidades formativas e práticas 

pedagógicas inovadoras em escolas de São Luís com ProEMI 

 

São Luís do Maranhão 

2015 

 

 

 



 
  247 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE NECESSIDADES FORMATIVAS E PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS INOVADORAS EM ESCOLAS DE SÃO LUÍS COM PROEMI 

 

INFORMAÇÕES GERAIS: 

 

1. ESCOLA: _________________________________________________________________ 

 

2. IDADE: ______________      SEXO: MASCULINO (    )       FEMININO (     ) 

 

3. FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

3.1 CURSO DE GRADUAÇÃO: ___________________________________________________ 

3.2 ANO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO: ______________________________ 

3.3 NÍVEL DE PÓS GRADUAÇÃO: 

 

NÍVEL DE PÓS 

GRADUAÇÃO 
ANO/CONCLUSÃO ÁREA DE CONHECIMENTO 

ESPECIALIZAÇÃO 

  

  

  

MESTRADO   

DOUTORADO   

 

4. CARGO:    

 (    ) PROFESSOR(A)     (    ) GESTOR    (    ) COORD. PEDAGÓGICO(A) 

ANOS DE EXPERIÊNCIA NA DOCÊNCIA: ___________________________________________ 

DISCIPLINAS QUE MINISTRA:  ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TEMPO DE EXPERIÊNCIA NO ProEMI: ____________________________________________ 

 

5. INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR – ProEMI: 

5.1  CONHECE OS DOCUMENTOS ORIENTADORES DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO 

INOVADOR/ProEMI:   (    )SIM                 (     ) NÃO 

 EM CASO AFIRMATIVO, AVALIE SEU CONHECIMENTO SOBRE ESSES DOCUMENTOS: 

 (   ) EXCELENTE         (   ) MUITO BOM     (   ) REGULAR         (    ) INSUFICIENTE 

 

5.2  JÁ TEVE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM SEUS 

ESTUDANTES A PARTIR O ProEMI?        (     ) SIM     (     ) NÃO 

 QUAIS FORMAÇÕES: _____________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 
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5.3  VOCÊ DESENVOLVE ATIVIDADES COM SEUS ESTUDANTES A PARTIR DO PROEMI? 

  (    ) SIM   (    ) NÃO                 

 COM QUAL FREQUENCIA? 

  (    ) SEMANALMENTE  (    ) QUINZENALMENTE 

  (    ) MESALMENTE  (    ) SEMESTRALMENTE 

 

5.4  CITE TRÊS ATIVIDADES QUE DESENVOLVE COM OS ESTUDANTES NO ProEMI: 

 ATIVIDADE 1:___________________________________________________________ 

 ATIVIDADE 2:____________________________________________________________ 

 ATIVIDADE 3:____________________________________________________________ 

 

5.5 CITE 3 (TRÊS) DESAFIOS ENFRENTADOS AO TRABALHAR COM O ProEMI. 

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

 

QUESTIONÁRIO 1: 

 

1. ESCREVA CINCO PALAVRAS NA ORDEM QUE LHE VEM A CABEÇA AO LER A EXPRESSÃO 

“INOVAÇÃO PEDAGÓGICA”. 

PALAVRA 1:______________________________________________________________ 

PALAVRA 2:______________________________________________________________ 

PALAVRA 3:______________________________________________________________ 

PALAVRA 4:______________________________________________________________ 

PALAVRA 5:______________________________________________________________ 

QUAL DESSAS PALAVRAS CONSIDERA A MAIS IMPORTANTE? JUSTIFIQUE. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2. NA SUA OPINIÃO, O QUE É PRÁTICA PEDAGÓGICA INOVADORA? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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3. CITE EM ORDEM DECRESCENTE DE PRIORIDADE QUATRO FATORES QUE NA SUA 

OPINIÃO FACILITAM UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA INOVADORA AO TRABALHAR COM O 

ProEMI: 

FATOR 1: ________________________________________________________________ 

FATOR 2:________________________________________________________________ 

FATOR 3:________________________________________________________________ 

FATOR 4:________________________________________________________________ 

 

4. CITE EM ORDEM DECRESCENTE DE PRIORIDADE QUATRO FATORES QUE NA SUA 

OPINIÃO DIFICULTAM UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA INOVADORA AO TRABALHAR COM O 

ProEMI: 

FATOR 1: ________________________________________________________________ 

FATOR 2:________________________________________________________________ 

FATOR 3:________________________________________________________________ 

FATOR 4:________________________________________________________________ 

 

5. AVALIE SEU NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES PARA PLANEJAR E 

DESENVOLVER ATIVIDADES EM CADA MACROCAMPO. 

 

MACROCAMPOS QUE INTEGRAM 
O PROEMI 

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE 
NÃO 

CONHEÇO 

1  ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO      

2  INICIAÇÃO CIENTÍFICA E PESQUISA      

3  LEITURA E LETRAMENTO      

4  LÍNGUAS ESTRANGEIRAS      

5  CULTURA CORPORAL      

6  PRODUÇÃO E FRUIÇÃO DAS ARTES      

7  COMUNICAÇÃO, CULTURA DIGITAL E 
USO DAS MÍDIAS 

     

8  PARTICIPAÇÃO ESTUDANTIL      

 

6. ASSINALE SE VOCÊ TEM NECESSIDADE DE FORMAÇÃO PARA PLANEJAR E 

DESENVOLVER ATIVIDADES NOS MACROCAMPOS DO PROEMI. INDIQUE TAMBÉM O 

NÍVEL DE PRIORIDADE EM CADA CASO. 

 
MACROCAMPOS QUE INTEGRAM 

O PROEMI 

NECESSIDADE 
FORMAÇÃO 

NÍVEL DE PRIORIDADE 
DE FORMAÇÃO 

SIM NÃO ALTA MÉDIA BAIXA 

1  ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO      

2  INICIAÇÃO CIENTÍFICA E PESQUISA      

3  LEITURA E LETRAMENTO      

4  LÍNGUAS ESTRANGEIRAS      

5  CULTURA CORPORAL      

6  PRODUÇÃO E FRUIÇÃO DAS ARTES      

7  COMUNICAÇÃO, CULTURA DIGITAL E USO 
DAS MÍDIAS 

     

8  PARTICIPAÇÃO ESTUDANTIL      
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7. QUAIS ATIVIDADES SÃO DE SUA PREFERÊNCIA NA FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE A 

PRÁTICA PEDAGÓGICA INOVADORA NO PROEMI? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B - SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO A SECRETARIA DE ESTADO 

DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA DO MARANHÃO – SEDUC/MA PARA 

REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

DOUTORADO EM EDUCAÇÃO – DINTER UFRN/UFMA 
Linha de Pesquisa: Aprendizagem, Formação e Profissionalização Docente 

 

Solicitação de Autorização a Secretaria de Estado da Educação e da 

Cultura do Maranhão – SEDUC/MA para Realização da Pesquisa 

A Coordenadora do Ensino Médio da Secretaria de Estado da Educação e da 

Cultura do Estado do Maranhão, Professora Eliana Maria Pereira, 

Venho respeitosamente dirigir-me a Vossa Senhoria para solicitar a autorização 

para a realização da pesquisa intitulada “Programa Ensino Médio Inovador – ProEMI: 

necessidades formativas de professores e práticas pedagógicas inovadoras em escolas 

públicas de São Luís”, com professores do Ensino Médio que integram o referido Programa 

na cidade de São Luís/MA. Tem como finalidade  estudar as necessidades formativas de 

professores que participam do Programa Ensino Médio Inovador – ProEMI  a  fim de 

contribuir ainda mais com desenvolvimento do Programa. A pesquisa a ser desenvolvida faz 

parte do Programa de Pós-Graduação em Educação do Curso de Doutorado em Educação, 

da Linha de Pesquisa: Aprendizagem, Formação e Profissionalização Docente, e encontra-

se sob a orientação do professor Dr. Isaúro Beltrán Núñez, docente titular do Curso de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Campus 

Natal/RN. 

Permanecerei à inteira disposição para os esclarecimentos e providências que 

forem necessários e, antecipadamente, agradeço a atenção e a colaboração.    

 

 Atenciosamente,  

___________________________________________________ 

Helianane Oliveira Rocha – Pesquisadora 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE (TCL) 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

DOUTORADO EM EDUCAÇÃO – DINTER UFRN/UFMA 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE – TCL 
 

Eu, HELIANANE OLIVEIRA ROCHA, doutoranda em educação pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, encontro-me realizando um estudo 

sobre necessidades formativas de professores que atuam no Programa Ensino 

Médio Inovador – ProEMI em escolas públicas de São Luís, tendo como orientador, 

o professor doutor Isaúro Bétran Núñez. Esta pesquisa tem os seguintes objetivos: 

1) Identificar e caracterizar as necessidades formativas de professores para o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras a partir do PROEMI; 2) 

Estabelecer as prioridades das necessidades formativas dos professores que atuam 

no ProEMI; 3) Identificar e caracterizar os fatores que facilitam e os que dificultam as 

práticas pedagógicas inovadoras de professores no PROEMI. Por tratar-se de um 

estudo de natureza qualitativa/analítica, a realização da pesquisa ocorrerá por meio 

de questionário e entrevista. Para tanto, solicito sua colaboração neste processo da 

pesquisa, tornando-a imprescindível para o desenvolvimento final deste estudo. 

Registro ainda que todo o material coletado no questionário e entrevista 

ficarão a sua disposição há qualquer tempo e sua identidade, assim como da escola 

será mantida sob sigilo absoluto. 

Caso concorde em participar desta pesquisa, solicito sua assinatura 

abaixo, 

________________________________________ 

 

Email:____________________________________ Telefone:__________________ 

Para dirimir toda e qualquer dúvida, registra-se abaixo, telefone e email. 

Telefone: (98)981532952  Email: helianane@yahoo.com.br  

mailto:helianane@yahoo.com.br
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APÊNDICE D - PALAVRAS CITADAS PELOS PROFESSORES SOBRE 

INOVAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

PRIMEIRA PALAVRA               SEGUNDA PALAVRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Réponses différentes (41) Effectifs 

Adequação anovas 
linguagens 

1 

Aprendizagem 1 
Aprendizagem significativa 1 
Atualidade 1 
Autonomia 2 
Ciência 1 
Conhecimento 2 
Coragem 1 
Criatividade 4 
Cultura 1 
Desafio 3 
Desenvolvimento 1 
Diferente 1 
Ensino 2 
Esperança 1 
Formação 2 
Integração 1 
Interatividade 1 
Interdisciplinaridade 1 
Laboratório 1 
Legal 1 
Modernização 1 
Motivação 1 
Mudança 5 
Não Respondeu 4 
Novidade 5 
Novos caminhos 1 
Participação dos alunos 1 
Perigo 1 
Pesquisa 1 
Planejamento 1 
Práticas pedagógicas 1 
Protagonismo 1 
Recursos 2 
Reflexão 2 
Renovação no ensino 1 
Renovo 1 
Repassar o conteúdo – 
metodologia 

1 

Tecnologia 1 
Trabalho 1 
Transformação 1 

Total 68 

Réponses différentes (42) Effectifs 

Aceitação 1 
Acesso a internet 1 
Amor 1 
Aprendizado 1 
Aprendizagem 3 
Atualização 1 
Cognitividade 1 
Conhecimento 1 
Contextualidade 1 
Criatividade 3 
Criticidade 1 
Cultura 1 
Demorou 1 
Desafio 1 
Desafios 3 
Educação 1 
Entusiasmo 1 
Estudo 1 
Ética 1 
Experiência 1 
Inclusão 1 
Inovação 2 
Interação 1 
Interdisiciplinaridade 1 
Lazer 1 
Leitura 1 
Motivação 4 
Mudança 2 
Não Respondeu 6 
Novas ideias e um novo 
pensar do ensino 

1 

Novidade 3 
Novos métodos 1 
Organização 1 
Perigo 1 
Pesquisa 3 
Prazer 1 
Prazeroso 1 
Reforço 1 
Renascer 1 
Sucesso 1 
Tempo 1 
Transformação 1 
Visitas 1 

Total 63 
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TERCEIRA PALAVRA         QUARTA PALAVRA 

Réponses différentes (47) Effectifs 

Ação 1 
Ações da sala de aula 1 
Aperfeiçoamento 1 
Aprendizagem 4 
Cidadania 1 
Compreensão e interpretação 1 
Comprometimento 1 
Compromisso 2 
Conhecimento 1 
Consciência 1 
Crescimento 1 
Desafio 2 
Desenvolvimento 1 
Dinamismo 1 
Disposição 1 
Educação 1 
Empatia 1 
Esporte 1 
Ética 1 
Experiência 1 
Extensão 1 
Família, parceria do processo 1 
Incentivar 1 
Incentivo 1 
Incrementar 1 
Interação 1 
Interdisciplinaridade 2 
Materiais diversos 1 
Melhoria 1 
Não Respondeu 6 
Necessidade 1 
Novidade 1 
Paradigma 1 
Participação 2 
Perigo 1 
Planejamento 1 
Prática 1 
Prazer 1 
Produtividade 1 
Projetos 2 
Protagonismo 1 
Qualidade 1 
Reestruturação da educação 1 
Reflexão 1 
Talento 1 
Trabalho 3 
Transformar 1 
Valores 1 

Total 63 
 
 

Réponses différentes (43) Effectifs 

Abertura 1 
Abrangência 1 
Ação 1 
Aceitação 1 
Apoio 1 
Aprendizagem 3 
Atualização 1 
Caminho 1 
Cidadania 1 
Coletividade 1 
Compromisso 1 
Conciliação entre teoria e 
prática 

1 

Conhecimento 1 
Consciência crítica 1 
Conteúdo aprofundado e 
contextualizado 

1 

Criatividade 2 
Crítica 1 
Dedicação 1 
Dinamismo 1 
Disponibilidade 1 
Flexibilidade 1 
Formação cultural 1 
Inclusão 1 
Informação 1 
Integração 1 
Interagir 1 
Interdisciplinar 1 
Laboratório 1 
Mudança/excelência 1 
Multimeios 1 
Não Respondeu 9 
Novidade 1 
Oralidade 2 
Organização 2 
Otimização 1 
Pesquisa 2 
Prática 4 
Prática pedagógica 1 
Produção 1 
Qualidade 1 
Recursos adequados 1 
Renovação 2 
Responsabilidade 2 
Sabedoria 1 

Total 63 
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QUINTA PALAVRA 

Réponses différentes (41) Effectifs 

Ação 2 
Aluno 1 
Amor 1 
Aperfeiçoamento 2 
Aprendizagem 1 
Atenção 1 
Competências 1 
Competências e Habilidades 1 
Comprometimento 1 
Conhecimento 1 
Construção 1 
Desenvolvimento 2 
Divulgação 1 
Ensino/pesquisa/extensão 1 
Extensão 1 
Habilidade 1 
Implementação 1 
Incentivo financeiro 1 
Informação 1 
Inovação 1 
Investimento 1 
Material didático elaborado 
pelo professor 

1 

Melhoria 1 
Mídias 1 
Modernidade 1 
Motivação 1 
Mudança 1 
Mudar 1 
Não Respondeu 15 
Objetivos 2 
Objetivos alcançados 1 
Participação 2 
Planejamento 1 
Planejar 1 
Prática 1 
Produção 1 
Reavaliação do aluno 1 
Respeito 2 
Responsabilidade 2 
Simplicidade 1 
Tecnologia 1 
Transformação 1 

Total 63 
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APÊNDICE E - PALAVRA CONSIDERADA MAIS IMPORTANTE 

 

Réponses différentes (53) Effectifs 
Ação, pois envolve a participação de todos, trabalhando para aprimorar os 
conhecimentos e desenvolver habilidades. 

1 

Amor, porque sem isso nada feito. 1 
Aprendizado - inovação pedagógica está ligada ao aprendizado do aluno e do 
professor. 

1 

Aprendizagem - (Justificativa) Não Respondeu. 2 
Aprendizagem, pois é o nosso maior objetivo no processo de ensino. 1 
Aprendizagem, pois é o resultado final do nosso trabalho. 1 
Aprendizagem, pois nenhum procedimento adotado não terá relevância se não 
desenbocar na efetiva aprendizagem por parte do educando. 

1 

Aprendizagem, pois sem ela não saberíamos nada. 1 
Aprendizagem, pois toda e qualquer inovação só é benéfica se gerar aprendizagem 
significativa para o aluno. 

1 

Aprendizagem, porque o professor é o agente fundamental nesse processo de 
transformação da educação. 

1 

Atualidade, pois o indivíduo tem que conhecer e/ou saber o que está em pauta no 
mundo. 

1 

Autonomia, pois é a ferramenta necessária para o aluno desenvolver a sua postura 
crítica diante do mundo, da sua vida social. 

1 

Coletividade, pois só se faz algo se o interesse for coletivo.  1 
Conhecimento. 1 
Conhecimento (Justificativa) Não respondeu. 1 
Desafio - (justificativa) Não respondeu. 1 
Disponibilidade, pois é preciso tempo para pesquisar e planejar as atividades a 
serem realizadas. 

1 

Disposição, porque tenho que estar disponível para mudar, inovar, criar, etc. 1 
Educação, visto que todos os modelos pensados e desenvolvidos visam uma 
melhora no processo educacional. 

1 

Ética (justificativa) Não respondeu. 1 
Formação, é importante que haja investimentos no campo da formação profissional, 
pois é necessário que os educadores estejam em constante processo de atualização 
de suas práticas. 

1 

Formação, pois está relacionada com o preparo para qualquer mudança. 1 
Inclusão, pois incluir e desenvolver potencialidades nos alunos em um só projeto é 
desafiador e torna-se evidente a interdisciplinaridade ao longo do desenvolvimento 
do  projeto. 

1 

Inovação, pois leva os educandos a curiosidade, ao despertar pedagógico. 1 
Integração, pois a partir da integração ocorre um processo que resulta em alegria, 
prazer e renovação.  

1 

Leitura, porque desenvolve as outras citadas.  1 
Motivação - o aluno motivado sente prazer em participar, seguir em frente.  1 
Motivação - querer é fazer, dia a dia, noite a noite, dia a dia! 1 
Mudança, porque devemos mudar o nosso jeito de agir nas aulas, mudar o que está 
repetitivo. 

1 

Mudança, quando partimos do princípio que o trabalho já está trazendo desgaste, o 
melhor que temos a fazer é buscar novas formas de produção, ou seja, inovar.  

1 

Mudar: novos métodos para o ensino aprendizagem. 1 
Não dá para trabalhar com palavras isoladas. Inovar é contribuir para a 
disseminação do conhecimento, o que contribuirá para a elevação cultural do 
educando de maneira que seja motivado por meio do lazer, o que permitirá que 
futuramente alcance o seu espaço no mercado de trabalho.  

1 

Não Respondeu. 8 
No caso das aulas da natureza é importante o uso do laboratório. 1 
Novidade, porque a novidade desperta a curiosidade e provoca a curiosidade.  1 
Objetivos alcançados. 2 
Objetivos alcançados, porque é algo onde podemos ver realmente que o esforço, a 
pesquisa, o projeto deu certo. Onde podemos ver que o desempenho dos nossos 
alunos deu certo. 

1 

Participação dos alunos - (Justificativa) Não respondeu. 1 
Participação. O diferencial das atividades do PROEMI é a participação de todos na 
atividade do conhecimento, o envolvimento de toda a escola. Nele o aluno é 
protagonista e não mero expectador. 

1 
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Réponses différentes (53) Effectifs 
Pesquisa, pois sem pesquisa não temos conhecimento. 1 
Pesquisa, porque é o elemento que norteia a atividade e todas as outras etapas 
dependem do conhecimento absorvido nessa fase. 

1 

Planejamento - (justificativa) Não respondeu. 1 
Planejamento - através dele chegamos ao aprendizado de forma a atender as 
necessidades dos alunos. 

1 

Planejamento, pois é fundamental organizar o trabalho a ser realizado. 1 
Prática - Indica atividades voltadas para o fazer pedagógico. 1 
Prática, porque é o aprender a partir do fazer, construir. 1 
Prática significa ação, movimento, interesse na mudança, na melhoria do cotidiano 
escolar.  

1 

Protagonismo, pois o aluno percebe-se enquanto sujeito agente, capaz e 
competente para aprender e construir conhecimento.  

1 

Recursos (justificativa) Não respondeu. 1 
Reestruturação da educação pública. 1 
Responsabilidade - é preciso ser responsável para desenvolver qualquer atividade 
que envolva transmissão de conhecimento. 

1 

Todas estão interligadas e proporcionam uma prática pedagógica eficiente. 1 
Trabalho (justificativa) Não respondeu. 1 
Trabalho, pois é com trabalho que fazemos as coisas acontecerem e melhorarem. 1 
Total 63 
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APÊNDICE F - O QUE É PRÁTICA PEDAGÓGICA INOVADORA 

 
Réponses différentes (54) Effectifs % 

"É algo onde podemos trazer para a sala de aula e que esse ""algo"" crie 
nos nossos alunos a ""curiosidade"" de pesquisar, de buscar as respostas, 
de transformar o que temos ao nosso redor em criativo". 

1 1,6% 

A que consegue motivar os alunos e professores. 1 1,6% 
A que consegue se adequar as rápidas mudanças da sociedade atual 1 1,6% 
Ação para tornar o ensino-aprendizagem significativo. 1 1,6% 
Acredito que seja a prática que promove mudanças e transformações. 
significativas no contexto social, no sentido de oportunizar igualdades de 
condições a todos os sujeitos. 

1 1,6% 

Algo que venha romper com vários dos muitos conceitos tradicionais 
sobre aprendizagem. 

1 1,6% 

Aquela que busca romper com as formas mais tradicionais e arraigadas 
de se fazer uma educação que impõe, ou seja, unilateral e buscar colocar 
o aluno como protagonista do processo. 

1 1,6% 

Aquelas práticas em que os alunos aprendem sem uma dinâmica usual de 
sala. A aprendizagem se dá pela pesquisa, pela troca de experiências, 
pelo enfrentamento de situações problema, pela expressão de suas ideias 
e acolhida das ideias de outros. 

1 1,6% 

Busca abordar ou inteirar-se com a atualidade e fazer uso das tecnologias 
em sala de aula. 

1 1,6% 

Busca por novos instrumentos que possibilitem uma melhor formação 1 1,6% 
Conhecimento, por achar que serve para a sua conduta de vida. 1 1,6% 
Construção do conhecimento, busca por aprender atrelado às tecnologias. 1 1,6% 
Construir a partir de uma nova metodologia. 1 1,6% 
Desenvolver atividades que permitam ao aluno participar ativamente do 
processo ensino aprendizagem. 

1 1,6% 

Desenvolver o talento individua dos alunos. 1 1,6% 
É a forma desafiadora e inovadora de trabalhar com seus alunos, onde 
todos participam e assim obtém os resultados de sucesso e superação. 

1 1,6% 

É a metodologia que vai além do esperado em sala de aula. 1 1,6% 
É a metodologia utilizada pelo professor de maneira diversificada. 1 1,6% 
É a pesquisa na qual todos podem participar independente do perfil de 
cada um, todavia inovar tem haver com um conjunto e a reflexão crítica de 
cada um. 

1 1,6% 

É a que pode dispor de meios tecnológicos diversificados. 1 1,6% 
É a renovação da educação que visa uma humanização do sistema 
educacional. 

1 1,6% 

É a tentativa de melhorar a realidade escolar existente. 1 1,6% 
É levar o aluno a se dedicar mais aos estudos. 1 1,6% 
É levar todo conhecimento de maneira motivadora para o aluno. 1 1,6% 
É o que difere do tradicional, que desenvolve diferentes ações, recursos e 
habilidades. 

1 1,6% 

É toda prática que por meio da motivação consegue levar o aluno ao 
conhecimento. 

1 1,6% 

É um método de ensino baseado nas experiências científicas e atividades 
lúdicas que facilitem a aprendizagem. 

1 1,6% 

É uma mudança intencional das práticas pedagógicas, usando a melhoria 
do ensino e aprendizado a partir de ações definidas. 

1 1,6% 

É uma nova forma de ensino. 1 1,6% 
É uma prática que utiliza métodos modernos, tecnologia que possibilitam 
aprendizagens significativas. 

1 1,6% 

É uma responsabilidade social que culmina. 1 1,6% 
É você mudar sua prática pedagógica. 1 1,6% 
É você ver a necessidade do seu alunado e dispor-se a incentivá-lo a 
aprender de forma diferenciada. 

1 1,6% 

Mudança nos alicerces da educação. 1 1,6% 
Não respondeu. 9 14,3% 
Passar o conteúdo para o aluno de forma lúdica. 1 1,6% 
Prática na qual o estudante torna-se o sujeito do processo de ensino. 
aprendizagem de forma atuante e não como mero expectador. 

1 1,6% 
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Réponses différentes (54) Effectifs % 
Prática pedagógica inovadora é proporcionar ao aluno o conhecimento a 
partir de suas habilidades e assim apoderar-se da formação acadêmica e 
poder ter autoconfiança no seu potencial. 

1 1,6% 

Prática utilizada com recursos. 1 1,6% 
Práticas de aulas contextualizadas com conteúdos relevantes para a 
cidadania do aluno. 

1 1,6% 

Processo ensino-aprendizagem em que o aluno é o protagonista, 
pesquisador com autonomia. 

1 1,6% 

Qualquer tentativa de renovar a forma de adquirir conhecimento 1 1,6% 
Quando se utiliza de métodos diferentes e eficazes para se atingir um 
objetivo pedagógico. 

1 1,6% 

Que possibilite o aprendizado e o desenvolvimento de competências e 
habilidades. 

1 1,6% 

Sair do formato que vivemos, tentando assim melhorar as práticas 
existentes. 

1 1,6% 

São estratégias fundamentais para a produção de conhecimentos, pois 
estão relacionadas com um saber criativo, com as nossas tecnologias, 
onde o professor precisa dominar e conhecer esta ferramenta em favor da 
aprendizagem dos alunos. 

1 1,6% 

São estratégias usadas para transformar a mesmice das práticas 
pedagógicas. 

1 1,6% 

São inovações inseridas na grade curricular, despertando no aluno, 
interesse para outras atividades, sem contudo ausentar-se das outras 
atividades curriculares. 

1 1,6% 

Significa renovar as nossas práticas que estão sem atualizações, refazer 
nos trabalhos diários com nossos docentes. 

1 1,6% 

Trabalhar de forma diferenciada com materiais inadequados. 1 1,6% 
Trabalhar os conteúdos da disciplina de forma contextualizada, atingindo 
os objetivos propostos envolvendo a participação e tendo um diferencial 
na qualidade do ensino. 

1 1,6% 

Tudo que sai da mesmice das atividades pedagógicas diárias. 1 1,6% 
Um conjunto de ações que objetivam buscar a melhoria da qualidade do 
ensino na educação básica. 

1 1,6% 

Uma prática em que possa alcançar as mais variáveis vertentes 
educacionais e incluir o máximo de habilidades a serem desenvolvidas e 
que desperte cada vez mais o gosto pelo estudo e pela escola. 

1 1,6% 

Uso de metodologias alternativas que proporcione uma aprendizagem 
diferente. 

1 1,6% 

Total 63 100,0% 

 
 

  


