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O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NAS PRÁTICAS DE 

PEDAGOGOS QUE ATUAM EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL 

 

Umberiana Maniçoba de Almeida Brilhante1 

Alex Carlos Gadelha2 

 

 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo compreender as contribuições da Lei 8.069 de 1990 

(Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) para as práticas educativas de pedagogos 

que atuam em áreas de vulnerabilidade social no município de Mossoró/RN. 

Especificamente, busca identificar conhecimentos de pedagogos que atuam nestas áreas 

sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; e analisa os recursos oferecidos por este 

documento para atuarem nesse contexto. Para pensar o problema de pesquisa sobre “quais 

as contribuições do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) para as práticas 

educativas de pedagogos que atuam em áreas de vulnerabilidade social?”, opta por uma 

pesquisa de natureza qualitativa, explorando procedimentos bibliográficos (GIL, 2009). 

Com base no ECA, foram aplicados questionários à seis (6) pedagogas egressas da UERN 

que atuam em escolas que figuram entre as de maior demanda junto ao Conselho Tutelar, 

situadas na cidade de Mossoró/RN. Explorou-se a leitura de leis relacionadas às políticas 

de educação e direitos humanos, bem como literaturas como a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 e o Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Os resultados mostram que dos 

entrevistados, cinco (5) haviam lido o estatuto de maneira completa e apenas um (1) de 

forma parcial. Em suas falas, todos consideram o ECA como ferramenta de apoio a suas 

práticas pedagógicas, porém reconhecem a necessidade de maior engajamento na 

educação de crianças e adolescentes com base nesta lei. Conclui-se que os pedagogos que 

atuam em áreas de vulnerabilidade social reconhecem a importância do ECA, mas não 

receberam formação acadêmica satisfatória às demandas de sua prática. No entanto, por 

meio de iniciativa pessoal, algumas buscam tais conhecimentos e, quando os dominam, 

mostram maior sensibilidade e habilidades educativas juntos às crianças e adolescentes 

que vivem em contextos de negação de direitos.   

 

Palavras-chave: Estatuto da criança e do adolescente. Formação docente. Práticas 

pedagógicas. 

 

 

INTRODUÇÃO 

  

Esta pesquisa surgiu de experiências vivenciadas no cotidiano do trabalho como 

conselheira tutelar na cidade de Mossoró e durante a graduação em pedagogia pela 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Há mais de quinze anos trabalhando 

com a efetivação do Estatuto da Criança e do Adolescente em parceria com as escolas 

deste município, nos foram oportunizadas vivências de práticas educativas na realidade 

educacional do contexto de Mossoró/RN. Em consequência do convívio com diferentes 

                                                           
1 Graduada em pedagogia e especialista em educação pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

– UERN. Conselheira tutelar da 34ª Zona de Mossoró/RN. beria.mab@hotmail.com 
2 Professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, licenciado em Pedagogia e bacharel em 

Ciências Sociais pela mesma universidade, especialista em Literatura e Ensino pela UAB/IFRN e mestre 

em educação pelo programa de pós-graduação em Educação da UERN. alexgadelha@gmail.com 
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educadores da cidade, foi possível a percepção de muitos questionamentos sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o que nos inquietou a procurar entender a 

razão de seus posicionamentos. 

Na conjuntura atual, onde se destacam violência e violação de direitos, 

entendemos a importância desta pesquisa para a universidade por considerarmos ser nela 

o lócus onde acontece os processos de formação dos educadores que trabalham 

diretamente com crianças e adolescentes, os quais devem estar aptos a lidar com as novas 

demandas existentes no universo escolar, sendo capazes de promover a construção da 

cidadania dos sujeitos através da educação e da promoção de direitos humanos, tendo 

como base os conhecimentos construídos durante sua formação acadêmica. 

Como conselheira tutelar, em nossa busca pela efetivação de direitos 

fundamentais, encontramos educadores e gestores que não tiveram formação 

especializada que lhes possibilitassem um olhar sensível para a infância e adolescência. 

E, de forma consciente ou não, estes violam no cotidiano escolar direitos de uns em defesa 

de direitos de outros, adotando como medidas pedagógicas, por exemplo, a suspenção ou 

expulsão de alunos julgados indisciplinados. Atitudes praticadas em nome da garantia do 

direito a educação do coletivo, mas que negam assim o direito individual do sujeito. 

 

O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  

 

Na década de 1990, graças aos movimentos sociais de nível nacional e 

internacional, foi criado o ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente, com o objetivo 

de garantir direitos fundamentais e a proteção integral de crianças e adolescentes, 

promovendo o desenvolvimento pleno de sua pessoa, conforme o seu artigo 53: “A 

criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua 

pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho”. Antes disso, 

crianças e adolescentes viviam às margens da sociedade, sendo tratadas como objetos 

com os quais as pessoas podiam dispor da forma que bem entendessem, sem serem 

responsabilizadas por seus abusos. Por exemplo: as crianças nascidas fora do casamento 

não eram reconhecidas como filhos, mas chamadas de bastardas, sendo excluídas da 

sociedade e até abandonadas. E, caso apresentassem alguma deficiência, eram colocadas 

na roda dos expostos, para serem cuidadas por instituições filantrópicas. 3 

O ECA trouxe uma mudança de paradigma. É um divisor de águas na história das 

crianças e adolescentes do Brasil, pois pós a sua aprovação e publicação em 13 de 

dezembro de 1990, os meninos e meninas menores de 18 anos foram reconhecidos como 

sujeitos de direito, possibilitando a luta para que gozem de direitos básicos como vida, 

saúde e educação. 

Após a criação e divulgação do ECA, tornou-se público que todas as crianças e 

adolescentes sejam reconhecidos como sujeitos de direitos. Direitos esses que levam em 

consideração a fase peculiar de desenvolvimento de nossas crianças e adolescentes, 

garantindo que nem crianças nem adolescentes sejam tratados como objetos, chamando a 

atenção para a responsabilização e punição de todos aqueles que violem seus direitos 

fundamentais. 

O Artigo 227 da Constituição Federal de 1988, traz a luz a Lei nº 8.069/90 de 13 

de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, que reconhece as crianças 

e adolescentes deste país como sujeitos de direitos, conforme preconiza seus artigos 1º e 

3º: 

                                                           
3 A roda dos expostos consistia em um mecanismo em forma de tambor ou pontilhóta giratória embutida 

em uma parede, de forma que a pessoa que expunha a criança enjeitada na roda não podia ser vista por 

quem a recebia. 
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Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao 

adolescente. 

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 

integral de que trata esta Lei, assegurando-se lhes, por lei ou por outros 

meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições 

de liberdade e de dignidade.  

Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as 

crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação 

familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, 

condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição 

econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra 

condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em 

que vivem (BRASIL,1990). 
 

Agora que as crianças e adolescentes tem assegurado na legislação direitos 

fundamentais inerentes a pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, a importância 

do ECA para efetivação dos direitos individuais e coletivos destes sujeitos deve ser 

reconhecida. A nova lei afirma que todas as crianças, independentemente de sua condição 

têm direitos a serem promovidos e resguardados, devendo assim ser possibilitado a estes 

todas as oportunidades de igualdade, distribuindo responsabilidades para o papel da 

família, do Estado e da sociedade no processo de garantia da efetivação integral desses 

direitos. 

 A afirmativa que nenhuma criança ou adolescente será negligenciada, reforça o 

porquê do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA: Para romper com um paradigma 

na história das crianças deste país e trazer um novo modelo de política pública de 

atendimento aos meninos e meninas abaixo de 18 anos, assegurando-lhes a proteção 

integral de seus direitos fundamentais, tornando assim responsabilidade não apenas do 

Estado em garanti-los, mas de todos, conforme preconiza o artigo 4º da supracitada Lei.  
 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 

poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 

direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária.(BRASIL,1990). 

 

Através do ECA, as instâncias de poderes federais, estaduais e municipais, são 

imbuídas da necessidade de se criar e implementar políticas públicas que garantam a 

efetivação destes direitos. Nesta perspectiva, as instituições que compõem o sistema de 

proteção à infância devem se adequar as novas exigências feitas pela legislação a fim de 

ofertar uma nova política de proteção assegurando a prioridade absoluta ao atendimento 

à infância e juventude em todas as áreas. 

A partir do advento do ECA, as políticas sociais e educacionais do pais para a 

infância tiveram que ser reformuladas, criou-se assim um sistema de garantia de direitos, 

também conhecido como rede de proteção a criança e adolescentes, essa rede é constituída 

por instituições governamentais e não governamentais que buscam garantir os direitos 

básicos destes cidadãos, como escolas, postos de saúde, CRAS (Centro de Referência 

Especializado em políticas da proteção básica), CREAS (Centro de Referência 

Especializado da Assistência Social - Políticas de atendimento da alta complexidade), 
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hospitais entre outros. Esta rede de proteção passou a dialogar com outras legislações na 

busca pela efetivação dos direitos fundamentais,  

              Segundo Bastos (2015), O ECA trouxe a obrigatoriedade para a rede de proteção 

de dialogar com outras legislações, como a Lei 8.080/90 que institui o sistema único de 

saúde( SUS), a LDB, Lei de diretrizes  e bases da educação (Lei 9.394/96),  a LOAS (Lei 

orgânica da assistência social), Lei 8.742/93, a PNAS (Política Nacional da Assistência 

Social), aprovada em 2004 pelo Conselho Nacional da assistência social. Não podemos 

esquecer das políticas públicas e dos programas sociais que discutem a efetivação de 

direitos humanos, inclusive os direitos de crianças e adolescentes. 

            Também foram criados outros órgãos nas instâncias jurídicas, como varas da 

infância e juventude, promotorias especificas com a infância e juventude, educação, 

combate ao abuso e exploração sexual; delegacia de atendimento especializado a crianças 

e adolescentes vítimas de violência; conselhos tutelares; conselhos de direitos; delegacias 

do adolescente em conflito com a lei (DEA); conselhos estaduais e nacionais, como 

CONANDA. Todos com fim de reivindicarem e exigirem a efetivação dos direitos 

fundamentais e políticas públicas para crianças e adolescentes no país. 

 É importante destacar que o ECA além de colocar a criança e adolescente na 

condição de sujeitos de direitos, exige um novo olhar dos educadores sobre a infância, 

requerendo que se observe que estes sujeitos estão na condição de indivíduos em fase 

peculiar de desenvolvimento e que necessitam de atenção especial e respeito às suas 

individualidades. 

Esta legislação trouxe avanços importantíssimos porque também abrangeu 

diretos e deveres para a família, para o Estado, a sociedade, para as próprias crianças e 

adolescentes, deixando bem claro que é dever de todos zelar para que sejam cumpridos, 

considerando esses novos cidadãos. Nessa perspectiva, o ECA influencia as políticas 

educacionais da nação, quando descreve em seus artigos a obrigatoriedade do ensino 

público de qualidade e gratuito para todos. Os incisos do capítulo 53, assegura às crianças 

e adolescentes: 

 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - direito de ser respeitado por seus educadores; 

III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às 

instâncias escolares superiores; 

IV - direito de organização e participação em entidades estudantis; 

V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 

 

A garantia do direito a educação descrita, busca garantir a igualdade de condições 

para todas as crianças e adolescentes, de forma que permitam que estas tenham o acesso 

ao ensino público e gratuito – e não apenas o acesso, mas também sua permanência na 

escola. 

Para que as crianças e adolescentes permaneçam na escola, o ECA traz deveres 

para a família como a obrigação de matricular os filhos ou pupilos e acompanhar seu 

desenvolvimento escolar, sendo passíveis de responsabilização em casos de omissão na 

efetivação desse direito; por outro lado também permite ainda que estes contribuam e 

questionem os critérios avaliativos.  

Ao Estado compete a oferta de ensino público, gratuito e de qualidade; à família 

cabe o dever de matricular os filhos e acompanhar seu desenvolvimento escolar; à criança 

e o adolescente cabem o direito e o dever de frequentar a escola e participar ativamente 

dos processos educacionais; à sociedade cabe diante da ameaça ou violação dos direitos 

fundamentais da infância acionar os órgãos competentes e não se omitir diante das 

violações de direitos. Também conforme esse documento, as violações de direitos 
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sofridas pelas crianças e adolescentes podem ocorrer da seguinte forma: por ação, por 

omissão e em razão da conduta, tendo como seus agentes violadores a família, o Estado, 

a sociedade ou a própria criança e adolescente. A tomada de consciência dessas violações 

possibilita maior cuidado e sensibilidade nas relações com esse público. 

O ECA também traz responsabilidade para a escola enquanto instituição e, 

consequentemente, para seu corpo docente. Considerando que é dever de todos zelar pelos 

direitos fundamentais da infância, compete a instituição identificar a evasão escolar, as 

faltas injustificadas e o auto índice de repetência de seus educandos. Diante desta 

constatação, a escola deve desenvolver mecanismos para sanar estes problemas, que a 

princípio são identificados pelo professor. Por exemplo: notificar pais ou responsáveis, 

reuniões individuais e coletivas com a família e educando, fazer a busca ativa dos 

educandos que se evadiram, buscar identificar os motivos da evasão escolar e junto a 

outras instituições políticas públicas e educativas de combate à evasão escolar e promoção 

dos direitos fundamentais. 

 

O ECA E AS PRÁTICAS EDUCATIVAS: DESAFIOS E CONTRIBUIÇÕES 

 

Para pensarmos o problema de pesquisa sobre “quais as contribuições do Estatuto 

da Criança e do Adolescente para as práticas educativas de pedagogos que atuam em áreas 

de vulnerabilidade social?”, optamos por uma pesquisa de natureza qualitativa, com 

procedimentos bibliográficos (SEVERINO, 2007), interpretando entrevistas aplicadas a 

6 pedagogos que atuam em escolas situadas na cidade de Mossoró/RN, figuradas entre as 

de maior demanda junto ao conselho tutelar.  

O objetivo geral da pesquisa consistiu em analisar as contribuições do ECA para 

a prática educativa dos pedagogos que atuam em áreas de vulnerabilidade social. 

Especificamente buscamos: identificar conhecimentos de pedagogos sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente; e analisar os recursos oferecidos pelo ECA para as práticas 

educativas de pedagogos que atuam em áreas de vulnerabilidade social. 

As entrevistas aconteceram em forma de questionários enviados por e-mail e/ou 

entregues pessoalmente. As perguntas foram construídas com base na leitura de 

documentos oficiais e diálogos com o orientador desse trabalho. Para a escolha dos 

sujeitos, considerou-se o critério de serem pedagogos que trabalham em escolas com 

maior demanda junto ao Conselho Tutelar.   

Com base no ECA, explorou-se literaturas relacionadas ao tema como a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o Projeto Político Pedagógico 

do Curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e leis 

relacionadas às políticas de educação e direitos humanos.  

A pesquisa foi realizada com a colaboração de seis pedagogas que atuam em áreas 

de vulnerabilidade social no município de Mossoró. Em virtude de resguardar a 

identidade das mesmas não identificaremos seus nomes. Faremos menção numérica para 

identificar suas falas.  

A primeira colaboradora formou-se em pedagogia na UERN no ano de 1996, há 

dois anos atua como diretora do Núcleo Municipal Jeronimo Rosado na zona rural de 

Mossoró RN. 

A segunda colaboradora também pedagoga, teve como Instituição formadora a 

FVJ e concluiu sua graduação no ano 2007. Atualmente trabalha como diretora na Escola 

Municipal Maria do Céu Pereira Fernandes há aproximadamente 1 ano e 11 meses. 

A terceira colaboradora formou-se em pedagogia na UERN, no ano de 2005, atua 

em espaço não escolar, no caso na Secretaria de Desenvolvimento Social – Proteção 
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Especial no município de Mossoró e integra a Equipe Técnica desta secretaria. Está nesta 

área a aproximadamente 11 anos. 

A quarta colaboradora é formada em História pela UERN e em Pedagogia pela 

UNP. Concluiu pedagogia em 2018 e atualmente atua como pedagoga em instituição 

privada no colégio CEAMO. No entanto, destacamos suas experiências quando atuou 

como diretora na Escola Celina Guimarães Viana, na rede municipal de ensino.  

 A quinta colaboradora tem formação em Pedagogia pela Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte UERN, concluiu no ano de 2005, atuou como gestora em 

Unidade de Educação Infantil no Período de 2005 a 2016. 

A sexta colaboradora também pedagoga, formada pela UERN, concluiu a 

graduação em 1995, atua na Escola Municipal Estadual Padre Sátiro Cavalcante Dantas. 

Há um ano exerce a função de coordenadora.  

Perguntamos inicialmente as colaboradoras: “Você já leu o estatuto da criança 

e do adolescente?” Das seis pedagogas entrevistadas, cinco afirmam já ter lido o Estatuto 

da criança e do adolescente. A apenas a 2ª relata ter lido este documento parcialmente, o 

que significa não conhecê-lo por completo. 

 Este dado de quase todas terem lido o ECA na íntegra é significativo, pois 

entendemos que o primeiro passo para se identificar se há contribuições do ECA para a 

formação docente e as práticas educativas de pedagogos que atuam em áreas de 

vulnerabilidade social é identificar se este profissional conhece esta legislação que 

determina os direitos fundamentais de crianças e adolescentes em nosso país.  

 Ferreira (2004), destaca o fato de que o direito a educação no Brasil é regido por 

leis, que trazem diretrizes e normas educacionais, que visam garantir a efetivação dos 

direitos de crianças e adolescentes. Coloca também o professor como protagonista desse 

processo educativo, como agente efetivador dos direitos da infância. Considerando essas 

afirmativas é importante perceber que este profissional não pode estar alheio ao ECA, 

tendo em vista que O Estatuto da criança e adolescente direcionou e influenciou leis 

relacionadas ao direito a educação, como a LDB e demais políticas educacionais que 

vieram após o ECA. 

Perguntamos se a formação acadêmica ofereceu conhecimentos necessários 

sobre o ECA? Pedimos que comentassem. Cinco das pedagogas responderam que não. 

Não tiveram formação sobre o ECA durante a formação docente. Percebemos aqui que, 

embora a LDB traga a obrigatoriedade de se trabalhar através do currículo escolar os 

direitos fundamentais de crianças e adolescentes, as universidades não trazem em seu 

currículo a obrigatoriedade de se trabalhar disciplinas obrigatórias voltadas para este tema 

e discussão. 

Isto é preocupante, por ser considerado um déficit na oferta de formação 

profissional e implicar em dificuldades nas resoluções de conflitos e garantias de direitos 

fundamentais dos educandos. Brilhante (2017) afirma que o ECA se constitui uma 

ferramenta de efetivação de direitos e que a escola e os educadores têm um papel 

fundamental na promoção desta efetivação, no entanto, pode-se indagar como esses 

educadores poderão contribuir para a efetivação dos direitos de crianças e adolescentes 

se desconhecerem a legislação que preconiza esses diretos? É urgente a necessidade se 

promover capacitação profissional continuada que aborde essa temática aos educadores, 

para que estes possam adquirir conhecimentos inerentes as novas demandas educativas e 

possam promover, de fato, o direito a educação de seus educandos e demais direitos 

fundamentais. 

 Apenas uma pedagoga respondeu que obteve conhecimento desta legislação de 

forma parcial, mas não especifica como, no entanto, no decorrer da fala de cada uma é 

possível perceber que, uma sentiu necessidade de conhecer o ECA em virtude de estar à 
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frente da gestão escolar. Nesta fala é possível identificar que a profissional percebe a 

necessidade e a possibilidade do ECA contribuir para sua pratica pedagógica. 

A 3ª colaboradora destaca que embora não tenha recebido formação acadêmica 

sobre o ECA, sua pratica profissional tem lhe proporcionado este aprendizado “A minha 

prática tem proporcionado esse conhecimento”. Sua pratica pedagógica tem lhe 

possibilitado este conhecimento, o que nos faz compreender que a universidade não se 

configura como o único meio e local pelo qual o educador pode adquirir conhecimentos 

sobre o estatuto da criança e do adolescente. Os conhecimentos sobre estas legislações 

podem ser buscados pelo próprio educador em outros espaços de formação. Observamos 

que esta mesma profissional atua em espaço não escolar, vinculado a área da assistência 

social e lida diretamente com a garantia de direitos humanos de crianças e adolescentes.  

Na terceira questão indagamos se em sua prática profissional foi possível 

desenvolver saberes sobre o ECA? Todas as seis entrevistadas responderam que sim, 

no entanto, cada uma descreveu como desenvolveu este conhecimento e quais foram. 

A 1ª informa ao Conselho Tutelar a infrequência de seus alunos para que sejam 

tomadas as medidas cabíveis. A 2ª se restringiu a trabalhar a exposição de direitos e 

deveres de seus educandos. A 3ª afirma que: 

 
Sim, principalmente quando tratamos de crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade social e com seus direitos violados. 

Sabendo que os saberes perpassam da escola, a construção é coletiva, 

os sujeitos que ali se encontram, na maioria das vezes são conhecedores 

dos seus direitos e deveres, procuramos reafirma a sua identidade como 

pertencente da sociedade, estimulamos atitudes de respeito a sua 

dignidade (Professora 3). 

            
Quanto mais conhecimento acerca do ECA um profissional possua, mais reflexos 

na sua pratica pedagógica torna-se visível. Percebemos que esta entrevistada não conhece 

apenas os direitos e deveres de crianças e adolescentes, mas também aciona outros órgãos 

do sistema de garantia de direitos da infância do município. Inclusive citando o ministério 

público da infância na pessoa do promotor de justiça e o conselho tutelar, órgãos de 

fundamental importância para efetivação dos direitos fundamentais, e parceiros 

indispensáveis para o fortalecimento das práticas educativas e ambiente escolar 

A 4ª relata que “Sim, como gestora ofereci para os pais um encontro com as 

conselheiras do Conselho Tutelar para que ficassem por dentro dos direitos e deveres de 

seus filhos”. A 5ª “Sim. Foi necessário aplicar o ECA dentro do Conselho Tutelar, 

assegurando os direitos elencados para as crianças e adolescentes, assim como foi 

necessário solicitar a aplicação dos deveres para aqueles que descumpriam a Lei.” 

A entrevistada desenvolveu conhecimentos sobre o eca e vivenciou sua 

aplicabilidade também em espaço não escolar, no caso, dentro do conselho tutelar onde 

atuou como conselheira neste município, tendo assim a oportunidade de ir além, pois 

quando necessário podia exigir aplicação dos deveres para aqueles que os descumpriam. 

Esta entrevistada diante do conhecimento proporcionado sobre o ECA, encontrou dentro 

desta legislação dispositivos que vão para além de direitos e deveres de crianças e 

adolescentes, podendo para tanto ser capaz de aplicar responsabilidades aqueles que 

descumprem suas determinações.  

A 6ª diz ter promovido seminários sobre o ECA dentro da escola com a 

participação do promotor da infância e juventude e com o conselho tutelar. Ressalta que 

obteve muita formação na área de criança e adolescente, tanto como gestora escolar, como 

enquanto conselheira do COMDICA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Mossoró) Órgão que fiscaliza e sugere políticas públicas para a infância 
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do município de Mossoró RN. Calisse e Silveira (2013) afirmam que o ECA é um tema 

transversal, educativo, e que sua multidimensionalidade possibilita estabelecer relação 

com diversas áreas do conhecimento e que, considerando sua interdisciplinaridade, pode 

e deve estar incluso no projeto político pedagógico das escolas. 

O pedagogo que conhece o ECA, poderá se apropriar desse conhecimento para 

acionar órgãos competentes, por exemplo o conselho tutelar, afim de garantir e proteger 

os direitos de seus educandos. 

Ao perguntarmos o que as pedagogas pensam a respeito das determinações do 

ECA sobre os direitos fundamentais de crianças e adolescentes, obtivemos os seguintes 

relatos: De maneira crítica, a professora 1 afirma que “as determinações do ECA sobre 

os direitos fundamentais das crianças e adolescentes são muito boas, se elas fossem 

realmente praticadas não teríamos os problemas que vivenciamos hoje nos diversos 

âmbitos sociais.” Já a 2ª reconhece ser “fundamentais para garantir o mínimo de 

dignidade aos mesmos”. A 3ª entrevistada pensa que “os direitos contidos no ECA são 

inerentes ao ser humano, precisamos entender que se trata da sua vida, portanto, dos seus 

direitos: direito a saúde, liberdade, ao respeito, a dignidade, a convivência familiar e 

também, comunitária, a educação, entre outros.” A 4ª apenas disse ser “coerentes e 

importantes.” A 5ª colaborado de nossa pesquisa escreveu que “são direitos essenciais 

para todo ser humano. Onde é assegurado tanto no Estatuto da Criança e do Adolescente 

como na Constituição Federal. Assim sendo, penso que são direitos fundamentais para o 

desenvolvimento da criança e do adolescente junto a sua família. Onde se tiver esses 

direitos negados, no futuro bem próximo prejudicarão os assegurados pela lei.” A 

professora 6 assim nos respondeu: “Vejo como uma discussão fundamental para a 

garantia dos direitos, mas acho essencial ter uma discussão sistemática pautada nos 

deveres, nas responsabilidades.” 

Vamos destacar aqui que há dentro do ECA, punições para quem descumprir a 

legislação, o seu artigo 101 aponta medidas de proteção para crianças e adolescentes que 

tem seus direitos violados, por exemplo: a criança deve estar  matriculado em instituição 

oficial de ensino, se ela estiver fora da escola, este fato se configura violação de direito a 

educação, se esta denúncia de violação de direitos chegar ao conselho tutelar, este órgão 

notificará os pais ou responsáveis e aplicará medida de proteção de  responsabilidade 

contida no artigo 129 do ECA, que determina a obrigação de matricular o filho ou pupilo 

e acompanhar seu desenvolvimento escolar. Caso estas medidas aplicadas pelo conselho 

tutelar sejam descumpridas pelos pais ou responsáveis das crianças ou adolescentes, o 

conselho tutelar poderá representar o descumprimento de suas determinações ao 

ministério público da infância, para que sejam tomadas as medidas cabíveis. 

A 5ª questão aplicada indaga se as pedagogas fizeram uso do ECA para 

resoluções de conflitos dentro da escola. Das seis pedagogas entrevistadas cinco 

afirmaram ter se utilizado do ECA para resolução de conflitos dentro da escola. Somente 

uma das entrevistadas disse que não se utilizou desta legislação. As entrevistadas 

admitiram ter se utilizado do ECA mais de uma vez, a princípio, para resolução de 

problemas relacionados a evasão escolar de seus educandos. Compreendem que o ECA 

pode e deve ser aplicado dentro e fora da escola, em todo e qualquer espaço educacional 

possibilitando a comunidade um encontro com a lei.  Apenas três pedagogas 

especificaram de que maneira se utilizaram do ECA para resoluções de conflitos dentro 

da escola. Duas declararam aplicar o ECA mais não descrevem de que forma, e a última 

embora afirma não ter feito uso do ECA, relata que já solicitou a presença do conselho 

tutelar para proferir palestras para as crianças e adolescentes de sua instituição escolar. 

O conselho Tutelar é o guardião dos direitos fundamentais da infância, e pode se 

tornar um aliado da escola na efetivação e promoção dos direitos. O artigo 136 do ECA 
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afirma as atribuições do conselho tutelar, entre as quais podemos citar o atendimento às 

crianças e adolescentes que têm seus direitos violados por ação, omissão ou em razão da 

conduta; também o atendimento e aconselhamento dos pais ou responsável, aplicando as 

medidas previstas no artigo 129. 

O conselho também pode requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, 

educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança, afim de garantir os direitos 

das crianças e adolescentes. Nos casos de descumprimento injustificado de suas 

deliberações pode representar os pais ou responsáveis à autoridade judiciária, também 

encaminha ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou 

penal contra os direitos da criança ou adolescente; encaminha ao judiciário os casos de 

sua competência; expede notificações, requisita quando necessário certidões de 

nascimento e de óbito de criança ou adolescente; assessora o Poder Executivo local na 

elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos 

da criança e do adolescente; 

A pergunta de número 6 foi: Em sua prática educativa, o ECA assegura ou 

restringe sua ação pedagógica? Obtivemos os seguintes relatos: Duas entrevistadas 

afirmam com clareza que o ECA assegura sua prática educativa e ação pedagógica. Essa 

seguridade ocorre quando há maturidade dos sujeitos, fazendo com que através do 

conhecimento de seus direitos os sujeitos adotem posturas críticas, reflexivas e sejam 

capazes de viver bem em sociedade. 

Uma das entrevistadas afirma que em algumas situações o ECA restringe sua 

prática e ação pedagógica, principalmente quando inibe a tomada de decisões mais 

severas como a suspensão do aluno. Destacamos aqui um fato interessante, e não é uma 

crítica a fala do sujeito, mais uma reflexão: a resposta dada por esta entrevistada difere 

das demais, no entanto observamos que está leu o ECA apenas parcialmente segundo sua 

própria fala. Seria a suspensão uma medida pedagógica? ou uma violação ao direito a 

educação? Considerando que o aluno suspenso fica sem acesso à educação. Perante o 

ECA a suspenção do aluno si configura violação de direito a educação, sendo assim se 

faz necessário responsabilizar o aluno indisciplinado sim, mais com medidas pedagógicas 

que não violem seus direitos. 

O ECA não deve restringir a prática e ação pedagógica, mas assegurá-la por meio 

de seus mecanismos legais, suas diretrizes e determinações, que responsabilizam a 

família, o Estado e a sociedade, enquanto agentes de proteção dos direitos da infância. O 

Eca não está para assegurar medidas punitivas e sim protetivas. É um instrumento que 

assegura direitos e não os viola, suspender o aluno consiste em medida punitiva e 

violadora de direitos.  

Quando questionadas sobre se em seu contexto de atuação os gestores e 

professores tinham conhecimento acerca dos direitos das crianças e adolescentes 

contidos no ECA. Das seis entrevistadas cinco afirmaram que os professores e gestores 

tem conhecimento acerca dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes contidos 

no ECA, no entanto, fica clara na resposta individual de cada uma que esses 

conhecimentos são muito discretos. Uma afirma que seus gestores e professores 

conhecem o ECA de forma parcial, outra que este conhecimento se restringe aos direitos 

básicos, saúde, educação. Na totalidade afirmam que a maioria conhece as determinações 

do ECA de forma parcial e sucinta sem muito aprofundamento. Apenas uma única 

entrevistada que afirma que o gestor e os pedagogos de sua área de atuação tem 

conhecimento aprofundado acerca dos direitos preconizados no eca. Vale destacar que 

esta profissional atua também em espaço não escolar, vinculado a área de sentencia social 

que atua diretamente na efetivação destes direitos mediante a oferta e execução de 

serviços e programas que integram as políticas públicas educacionais e sociais para a 
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infância deste município e que, portanto, oferece capacitação continuada para seus 

profissionais acerca dessas demandas.  

Questionamos as entrevistadas se em sua experiência profissional é possível 

visualizar se pais e alunos reivindicam seus direitos. Suas respostas: Cinco dos 

entrevistados afirmam que os pais e alunos reivindicam seus direitos, quatro destes 

destacam que essa reivindicação se restringe a único direito fundamental, o da matrícula 

escolar, ou seja, o direito a educação; outros dois entrevistados afirmam que os pais e 

alunos tem dificuldades ou se recusam a cumprir com seus deveres para com a educação 

dos filhos e um único pedagogo que não atua em espaço escolar mais na assistência social 

diz que os pais e alunos que vivem em área de vulnerabilidade social desconhecem seus 

direitos e por isso não os reivindicam.  

É importante destacar algumas considerações aqui, pois diante das falas 

percebemos que a maioria compreende que os pais reivindicam seus direitos. Estas 

reivindicações se restringem a direitos básicos, saúde e educação, ou seja, o conhecimento 

acerca desses direitos por parte de alunos e pais é mínimo; também há uma necessidade 

da escola de que os alunos e familiares arquem com seus deveres, mas se não há 

conhecimento o bastante sobre direitos, como cobrar deveres? Diante destas constatações 

o corpo docente e gestão escolar devem buscar junto ao ECA e outros legislações e 

instituições, apoio e informação necessária para elaboração e implementação de projetos 

pedagógicos educativos acerca dos temas tratados no ECA para alunos, família e 

comunidade escolar. 

A única entrevistada que reconhece em sua pratica profissional através de sua 

vivencia em espaço não escolar que pais e alunos desconhecem seus direitos contidos no 

ECA. A 3ª colaboradora enfatiza: “Não. Por falta de conhecimento dos conteúdos 

contidos no ECA.” Enfatiza que há possibilidade para essas famílias de que crianças e 

adolescentes tenham seus direitos violados é bem maior, primeiro pela falta de 

conhecimento sobre o ECA, segundo por integrarem e viver em espaços de 

vulnerabilidade social expostos a violência, situação de pobreza e negligencia. 

Foi perguntado às pedagogas se elas identificam ferramentas ofertadas pelo 

ECA para a prática educativa do professor em sala de aula. Obtivemos as seguintes 

informações: 

 
Pedagoga 1: “Através do ECA é possível trabalhar com os alunos, 

temas sobre os direitos básicos direitos básicos como à educação, ao 

lazer, à saúde.” 

Pedagoga 2: “Embora bastante discreto, o acompanhamento de alguns 

casos que são encaminhados /notificados.” 

Pedagoga 3: “Em nossa pratica, problematiza, provoca, ajuda a refleti e 

incorpora as questões relacionadas aos direitos e deveres das crianças e 

adolescentes, como também se procura fortalecer uma cultura de 

respeito a esses direitos.” 

Pedagoga 4: “Ele é ferramenta que norteia a prática no que diz respeito 

à postura profissional e conduta familiar. “ 

Pedagoga 5: “O ECA garante o direito da criança e adolescente estudar 

em ensino público e de qualidade, onde deve-se aprender que o 

professor está ali para auxiliar na sua formação de conhecimentos 

históricos e culturais, para que reestruture toda a nossa sociedade. O 

professor poderá utilizar todas as ferramentas tanto de biblioteca como 

e internet, que hoje é o ápice de todas as pesquisas. Ele deve aprimorar 

os conhecimentos utilizando as atividades culturais, lúdicas, pesquisas, 

etc, garantindo assim que seus alunos interajam e busquem sempre mais 

conhecimentos.” 
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Pedagoga 6: “Assegurar a permanência dos alunos na Escola e 

fortalecer o compromisso da família.” 

 

Diante das respostas é possível perceber que cada profissional tem uma resposta 

individual, de acordo com suas vivencias, mas todos percebem contribuições 

extremamente relevantes, como perceber que o ECA assegura a pratica pedagógica, 

fortalece o compromisso das famílias, traz a compreensão dos direitos fundamentais, 

possibilita refletir sobre os deveres e promove a cidadania dos sujeitos. 

Diante da constatação de que os pedagogos reconhecem que há contribuições do 

ECA para sua pratica educativa e ação pedagógica, mesmo quando seus conhecimentos 

são discretos acerca deste documento, compreendemos que a partir do momento em que 

esses profissionais tiverem acesso a capacitação continuada acerca do ECA, estes 

conhecimentos aprofundados poderão potencializar sua praticas educativas e minimizar 

as violações dos direitos de suas crianças e adolescentes, contribuindo assim para uma 

cultura de paz e respeito e para uma sociedade mais justa. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ouvindo e pensando as práticas educativas de professores, gestores, familiares e 

profissionais que integram o sistema educacional de ensino, notamos posturas diferentes 

na prática de cada um a partir de sua formação e do conhecimento acerca de direitos 

humanos de crianças e adolescentes. Em nossa percepção, quando os profissionais de 

educação demonstram conhecimento sobre o ECA e também noções básicas de educação 

e cidadania, o índice de violação de direitos de crianças e adolescentes diminui nas 

escolas.  

 O educador que adquiriu conhecimentos sobre direitos humanos tem um olhar 

diferenciado sobre a infância, no que diz respeito ao seu desenvolvimento e importância 

nos processos de aprendizagem, pois tornar-se sensível ao contexto social em que o 

sujeito está inserido, seu convívio familiar, sua realidade econômica e suas implicações 

sobre os processos de aprendizagem. 

Diante das falas dos sujeitos, reconhecemos as contribuições do ECA para a 

pratica educativa. A pesquisa aponta que os pedagogos não obtiverem formação 

acadêmica sobre o ECA no período de suas graduações. A universidade ofertou-lhes 

conhecimentos e saberes mínimos sobre o tema, embora a legislação exija a 

obrigatoriedade do entendimento e aplicação desta lei para os pedagogos trabalharem em 

sala de aula. 

Percebemos ainda que embora não tenham recebido formação obre o ECA nas 

academias, estes profissionais durante seu exercício profissional buscaram 

conhecimentos acerca do estatuto da criança e do adolescente, para embasarem suas 

práticas educativas diante das novas demandas educacionais. No entanto, constatamos 

que uma leitura do ECA não é o bastante para se explorar todos os seus recursos, pois se 

faz necessário um estudo aprofundado desta legislação desde a formação inicial dos 

pedagogos e também por meio de formação continuada. 
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RESUMO 

O caráter investigativo da presente pesquisa surgiu a partir dos crescentes 

questionamentos dos licenciandos em matemática do IFRN – Campus Mossoró sobre a 

pertinência das disciplinas didático-pedagógicas para a formação de professores em 

matemática. Percebe-se que existe uma grande dicotomia entre o núcleo específico e o 

pedagógico no que tange ao reconhecimento da importância dessas matérias para 

aplicação em sala de aula. Dessa forma, este trabalho propõe investigar e averiguar as 

possíveis causas desse distanciamento e repensar soluções junto aos núcleos específico e 

pedagógico do campus como forma de diminuir essas disparidades. Para embasar 

teoricamente o projeto, subsidiou-se pesquisadores como Libâneo (2013), Tardif (2012), 

Peloso e Silva (2017), Ferreira e Frota (2004), entre outros. Primeiramente, são aplicados 

questionários e entrevistas com o máximo possível de licenciandos de maneira a 

investigar os motivos que os levam a encarar as disciplinas pedagógicas com menos 

importâncias, seja conceitual ou curricular, que as disciplinas específicas. Os resultados, 

em seguida, são levados à coordenação do curso para discussão e brainstorm de possíveis 

medidas para solucionar essa dicotomia e diminuir tais discrepâncias existentes dentro da 

formação docente no curso. 

 

Palavras-chave: Específico. Pedagógico. Dicotomia. Formação. Professores.  

 

 

INTRODUÇÃO 

Ao adentrar ao curso de Licenciatura em Matemática, um estudante que não se 

apropriou das informações relativas à grade curricular do curso, provavelmente, ao se 

deparar com matérias que exploram conceitos e tendências pedagógicas, não compreende 

a necessidade de pagá-las ao decorrer da graduação. Dessa forma, muitos se questionam 

o porquê de não serem guiados estritamente ao campo das matérias específicas, visto que 

a matemática é uma ciência que requer muito a prática de conhecimento técnico.  

Como aluno da Licenciatura em Matemática, costumo acompanhar alguns colegas 

descontentes com a exigência dos conteúdos pedagógicos, principalmente porque estes, 

incialmente, se detêm principalmente ao campo técnico e se desvinculam um pouco de 

um dos objetivos principais da formação do aluno licenciando, que seria “formar o 

profissional docente com um saber plural, constituído pela internalização de saberes da 

área específica, saberes pedagógicos e saberes experienciais” (IFRN, 2012). 

De modo a evitar que haja uma dicotomia entre as disciplinas específicas e as 

pedagógicas, o presente projeto científico tem como objetivo averiguar as opiniões e 

relatos discursivos dos discentes do curso de Licenciatura em Matemática do IFRN – 

Campus Mossoró quanto à necessidade e a importância do ensino das matérias 

pedagógicas, sejam essas que abordam noções gerais no tocante a contextos histórico-

sociais ou as que culminam em relacionar teoria e prática. Discutindo essas questões, 

procura-se, ainda, trazer à tona o desfecho profissional do discente e como essas 

disciplinas podem influenciar a atuação do aluno como educador em sala de aula.  

                                                           
4 Graduando em Licenciatura em Matemática pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte – Campus Mossoró. Email: myltonfranklyn_bg@hotmail.com 
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Como forma de recolher informações para o desenvolvimento da pesquisa, serão 

aplicados questionários que contém questões de múltipla escolha e discursivas, bem como 

uma entrevista com os alunos para que se mantenha uma relação de proximidade, visto 

que o assunto tratado se refere a profissão idealizada pelo discente. As respostas serão 

estudadas segundo métodos específicos de avaliação de texto e conversação.  

 

OBJETIVOS 

 

A pesquisa possui caráter investigativo para coleta de dados, seguindo por uma 

análise, que objetiva responder a pergunta “O que os discentes do curso de Licenciatura 

em Matemática pensam acerca da necessidade das disciplinas pedagógicas para mesclar 

o campo teórico com o prático e o futuro exercício da profissão docente?”. 

Para responder a este questionamento necessita-se, com relação a realização da 

pesquisa: 

• Conhecer as motivações que levaram ao discente adentrar ao curso de 

Licenciatura em Matemática do IFRN – Campus Mossoró; 

• Identificar o contexto social em que vive o estudante, uma vez que se aproxima 

das suas antecedências educacionais e de suas experiências durante a atividade docente 

nos anos anteriores a graduação; 

• Levantar os dados necessários para a análise pessoal do estudante para que, 

destarte, seja feita uma análise de conjunto da situação para que se chegue ao objetivo 

geral; 

• Traçar o perfil do aluno no tocante as matérias que ele mais se identifica e possui 

mais facilidade; 

• Investigar os motivos pelos quais o estudante escolheu certa resposta e compará-

los com os dos outros discentes; 

• Verificar quais alunos está há mais tempo no curso, tendo como base a grade 

curricular da licenciatura, e como esse fator influencia na resposta apresentada; 

• Analisar as respostas dadas e suas possíveis contribuições para ratificar a 

pergunta inicial, recorrendo ao objetivo geral da pesquisa.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

Inicialmente, o ambiente em que se encontra esta pesquisa releva-se ao futuro da 

educação brasileira, uma vez que se fala nos educadores que estão por vir e o que será 

acrescentado ao campo matemático e pedagógico. À vista disso, conhecer as motivações 

dos próximos docentes da rede de ensino brasileira é importante para uma análise presente 

e futura do âmbito acadêmico em que o Brasil estará.  

É importante frisar a necessidade de se aperfeiçoar os modelos de formação de 

professores através da pesquisa como forma de buscar novos meios de delinear o 

conhecimento didático-pedagógico dentro das faculdades, visando bons resultados 

futuramente.  

Por mais que sejam disciplinas teóricas, os fundamentos das matérias pedagógicas 

surgiram a partir de experiências práticas daqueles que as fundamentaram. Outrossim, 

torna-se importante que elas sejam aplicadas no campo profissional para que as 

experiências pedagógicas sejam vivenciadas e até mesmo adaptadas à problemática 

experienciada pelo docente, visto que o papel do professor não deve ser limitado ao 

campo técnico.  
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Destacamos a pertinência desta investigação porque observamos que 

mesmo existindo um amplo material sobre a formação inicial de 

professores, poucos investigam como as disciplinas pedagógicas 

conduzem os processos de formação e desenvolvimento de conceitos 

básicos para o exercício do magistério, tampouco investigam os 

significados dos conceitos internalizados pelos estudantes 

universitários considerados primordiais para a profissionalização, como 

os de ensino e aprendizagem (FERREIRA E FROTA 2004, p. 1). 

 

A partir das pesquisas feitas para fundamentar esse trabalho, notou-se que existem 

estudos parecidos em algumas universidades brasileiras, porém não foi possível averiguar 

se foram feitas esse tipo específico de análise nos Institutos Federais. A realização dessas 

pesquisas em licenciaturas dos IFs é importante porque os universitários estão 

constantemente em contato com alunos do Ensino Médio, já que estudam na mesma 

instituição e, muitas vezes, participam das mesmas atividades empenhadas dentro da 

escola.  

A atual conjuntura educacional brasileira, quando relacionada à social, exige um 

profissional docente pleno de suas capacidades e competências que tratem de reconhecer 

a escola não só como um local de troca de saberes, mas como um lugar de formação de 

consciência crítica passível de interferências que venha acrescentar algo novo à 

conjuntura nacional. Com isso, esta pesquisa não só revela a importância de se conhecer 

as motivações dos alunos, como revela seus conceitos internalizados acerca da atividade 

docente, “pois de certa forma, cada um de nós educadores somos responsáveis pelo 

desenvolvimento da consciência profissional e dos conceitos chave para sua formação” 

(FERREIRA e FROTA, 2004, p. 1). 

A partir da leitura do “Projeto Pedagógico do Curso Superior de Licenciatura em 

Matemática na modalidade presencial”, percebe-se que existe uma crença dos 

organizadores na necessidade de colocar a educação como transformadora da sociedade, 

possibilitando aos estudantes “uma visão ampla do conhecimento matemático e 

pedagógico” (IFRN, 2012). Observar, então, as motivações que fazem com que os alunos 

da licenciatura se desvinculem desse objetivo é de suma importância para avaliar o 

profissional que está adentrando às escolas, bem como buscar uma conscientização 

individual e coletiva do licenciando.  

Espera-se que este trabalho consiga alcançar novos territórios e pesquisadores 

para que estudos equivalentes sejam feitos em outras universidades que disponham da 

licenciatura em áreas de ciências específicas em sua grade de curso e, com isso, logra-se 

um melhor conhecimento da situação educacional brasileira no que tange à formação do 

profissional docente de matemática. 

 

REVISÃO TEÓRICA 

 

Para Libâneo (2013, p. 13), o processo de ensino não deve se restringir 

simplesmente ao trabalho dentro de sala de aula, mas que devemos ampliá-lo ao campo 

das atividades educativas exigidas também na vida em sociedade. Dessa forma, temos a 

pedagogia como ciência que consegue relacionar tanto o processo de ensino dentro da 

sala de aula, como fora dela, através de contribuições de outras ciências, como a Filosofia, 

a Sociologia, a Psicologia e a Economia.  

Levando em consideração a interpretação de Libâneo acerca da pedagogia, 

percebe-se que o processo de ensino é mais amplo do que simplesmente estabelecer um 

modelo mecanizado de transmissão de conteúdo técnico. É necessário conhecer a origem 

do aluno como ser social em formação, bem como suas dificuldades dentro e fora da 



24 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

escola. Assim, as disciplinas didático-pedagógicas entram em contexto para assegurar 

esse tipo de conhecimento ao professor em formação. 

 
O debate atual no campo de formação dos professores vem apontando 

para um novo modelo que coloca a prática pedagógica do professor 

como lugar central de formação e de produção de saberes. Acreditamos 

que não deveria haver distinção entre a importância das disciplinas 

didático-pedagógicas e das disciplinas específicas (matemáticas), pois 

ambas contribuem igualmente para a formação do professor. 

(MARTINS 2008, p. 12). 

 

O conhecimento de metodologias ativas de ensino e das diferentes tendências 

pedagógicas pode ser conseguido dentro do exercício do trabalho, porém as primeiras 

turmas irão sofrer com essa falta de preparo por parte do professor. Adotar uma 

metodologia tradicional é de praxe para professores iniciantes, principalmente para 

aqueles que não passaram por uma licenciatura que se preocupe com o ensino dos 

fundamentos da educação e didática. 

 
Então com raras exceções, o que se vê hoje são muitos professores 

atuando numa pedagogia amparada na escola tradicional (como eram 

seus professores), onde o processo de ensinar e de aprender é 

fortemente centrado no professor, restando ao aluno passivamente 

“decorar” o que lhe é transmitido. É claro que esta concepção de ensino 

e aprendizagem, impregnada na formação de muitos professores do 

ensino superior, reflete-se na forma como executam sua prática e, 

logicamente, no processo de avaliação das atividades. 

(BITTENCOURT, 2001 apud MARTINS, 2008). 

 

Como afirma Libâneo (2012, p. 16), é indispensável que o professor consiga 

contextualizar o processo educativo tanto socialmente quanto politicamente, pois a 

sociedade exige, determina objetivos, condições e meios de ação.  

Considerando a educação como fenômeno social, um professor que não se insere 

como intermediário entre esses dois setores (educação e vida em sociedade) não é um 

educador, e sim, simplesmente, um veículo que transporta conteúdo de um lugar para o 

outro.  

 
Na sociedade brasileira atual, a estrutura social se apresenta dividida 

em classes e grupos sociais com interesses distintos e antagônicos; esse 

fato repercute tanto na organização econômica e política quanto na 

prática educativa. Assim, as finalidades e meios da educação 

subordinam-se à estrutura e dinâmica das relações entre as classes 

sociais, ou seja, são socialmente determinados. (LIBÂNEO, 2012, p. 

17) 

 

Portanto, a partir do reconhecimento da influência da estrutura social na vida de 

um estudante, aplicando essa mesma ideia para toda uma sala de aula, consegue-se atestar 

as dificuldades existentes dentro da classe e trabalhá-las da melhor forma possível, 

apoiando-se em tendências já existentes ou adaptando-as para situações específicas. Esse 

conhecimento pode ser adquirido a partir do ensino prático no tocante ao estudo de 

matérias como Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação e Fundamentos 

Políticos e Econômicos da Educação, além da própria Didática e Psicologia da Educação.  
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Segundo Peloso e Silva (2015, p. 4), o ato de educar se apoia nos saberes 

constituintes da própria profissão. É importante afirmar que o saber docente é 

influenciado por: experiências pessoais e individuais ao longo da vida; da atividade 

profissional como educador; das tendências e teorias trabalhadas durante a graduação; do 

contexto social em que o indivíduo está inserido ou a apropriação dos elementos da 

sociedade; e seus juízos e valores morais acerca do mundo que vive.  

Tardif (2000) criticou o fato dos cursos de formação de professores não se 

preocuparem em relacionar teoria didática e prática docente logo na graduação e se 

limitarem somente a estágios supervisionados, saindo diretamente para a sala de aula.  

O perigo desse modelo de formação está, segundo Peloso e Silva (2015, p.5), na 

fragmentação errônea da atividade docente – quando este é levado para o campo prático 

– em três vertentes: pesquisadores (aqueles que produzem o conhecimento), formadores 

(aqueles que transmitem o conhecimento já produzido) e a da prática (aqueles que aplicam 

os conhecimentos). Além disso, Libâneo (2001) e Druck (2003) se afirmam que a 

qualidade da educação e a competência dos professores são influenciadas pela 

desvalorização da profissão em nosso país, o que provoca ainda mais a inclusão de 

profissionais incompletos e fragmentados ao contexto acadêmico brasileiro.  

 
A formação ineficiente em disciplinas ditas teóricas dificulta a 

realização da prática e não permite que o professor desenvolva 

capacidades para lidar com situações novas na sala de aula. Podemos 

ressaltar nessa situação a importância da didática e da pedagogia, pois 

elas auxiliam os futuros professores, a saber fazer, saber agir e encontrar 

soluções frente a situações novas. (Martins 2008, p. 15) 

 

A importância da relação entre teoria e prática dentro das disciplinas específicas 

do curso de matemática é claramente mostrada por meio das matérias de estágios. É 

necessário, ainda, saber se o estágio é suficiente para que o graduando termine o curso 

preparado para adentrar a realidade profissional na qual estava se formando ou se a prática 

estava sendo desempenhada apenas como forma de cumprir os requisitos de formação do 

curso em questão. Por outro lado, as matérias didático-pedagógicas, em alguns casos, 

inclusive na grade curricular de Licenciatura em Matemática do IFRN – Campus 

Mossoró, estão soltas em meio à tantos núcleos específicos. À vista desse problema, surge 

a necessidade de associar também o núcleo pedagógico à atividade prática de todos os 

alunos na escola. Essa resolução pode ser aplicada como forma de que as turmas 

vivenciem o ambiente da sala de aula logo nos primeiros períodos de graduação, exigindo, 

logicamente, uma reformulação do PPC (Projeto Pedagógico do Curso).  

 
A falta de integração entre conteúdos específicos e os de fundamentos 

metodológicos e didáticos não vêm contemplando as diferentes 

dimensões do processo formativo, criando, dessa forma, uma dicotomia 

entre as disciplinas específicas e as pedagógicas, o que produz sérias 

distorções na formação do professorado, comprometendo o processo de 

elaboração conceptual, principalmente de conceitos básicos para o 

exercício docente, como é o caso do de ensino e aprendizagem 

(FERREIRA e FROTA, 2004, p. 1 – 2). 

Segundo Tardif (2008, p. 22), não existe uma única maneira de se formar 

educadores de qualidade, porém é certo que não se há uma boa formação pautada em uma 

dicotomia e uma indissociabilidade entre teoria e prática, e isso serve tanto para as 

disciplinas pedagógicas, como para as específicas. Consequentemente, segundo Martins 

(2008, p. 16), um professor precisa adquirir e equilibrar seu saber específico (saber 
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técnico, matemático), saber didático (professor-educador) e saber pedagógico (saber-

fazer ou saber ensinar).  

 
Os cursos superiores de licenciatura do IFRN constituem-se de práxis 

que englobam saberes filosóficos, científicos, epistemológicos, 

tecnológicos e didático-pedagógicos contrários às divisões disciplinares 

fragmentadas e reducionistas, primando por uma base consistente de 

conhecimentos necessários à formação da identidade do profissional 

docente (IFRN, 2012). 

 

Conforme a citação acima, retirada do PPC do curso de Licenciatura em 

Matemática, há uma preocupação na formação do profissional que esteja empenhado em 

atividades sociopedagógicas, porém o próprio curso não oferece em si requisitos práticos 

que influenciem o licenciando a vivenciar em uma escola a importância de superar a 

dicotomia entre os núcleos específicos e pedagógicos, bem como perceber os problemas 

que essa discrepância podem acarretar no tocante a um contexto que envolva a sociedade 

e a coletividade. Faz-se importante, assim, considerar o saber docente como um saber 

social já que, segundo Tardif (2012, p. 12): as atividades e estudos práticos de um 

professor específico, ainda que sejam originais, apenas ganham sentido quando, em uma 

situação coletiva de trabalho, são colocadas em destaque; o saber do professor é 

produzido socialmente e resulta de um acordo entre vários grupos. Dessa forma, o que o 

professor deve saber ensinar é, acima de tudo, uma questão social; o professor não 

trabalha apenas com um objeto, mas com sujeitos em função de um objetivo que atinge a 

sociedade. O saber se manifesta a partir de relações complexas entre professor e 

estudante; os ensinamentos trazidos pelos professores, bem como sua forma de ensinar, 

são dinâmicos, ou seja, evoluem e se modificam com o passar dos anos e das mudanças 

sociais. A pedagogia, a Didática, a Aprendizagem e o Ensino são construções que 

dependem de fatores históricos, culturais, técnicos, relações de poderes e hierarquias no 

tocante a educação informal e formal; o saber docente não é definido a partir de conteúdos 

cognitivos, mas passa por um constante processo de construção ao longo de uma carreira 

profissional. 

 
O saber profissional dos professores é, portanto, na interpretação de 

Tardif, um amálgama de diferentes saberes, provenientes de fontes 

diversas, que são construídos, relacionados e mobilizados pelos 

professores de acordo com as exigências de sua atividade profissional. 

Essa é a justificativa apresentada pelo autor para que se considerem 

inúteis as tentativas no sentido de conceber uma classificação para os 

saberes docentes de acordo com critérios que considerem isoladamente 

a sua origem, seu uso ou ainda as suas condições de apropriação e 

construção. Há que se ponderar, segundo a lógica do autor, todos esses 

critérios em conjunto e problematizar principalmente as relações 

existentes entre eles para, somente dessa forma, produzir um modelo 

válido de compreensão e análise para os saberes dos professores. 

(CARDOSO et al. 2012, p. 4) 

 

Para Martins (2008, p. 25), as primeira políticas nacionais realmente preocupadas 

com a qualificação docente no Ensino Superior nasceram com a criação da CAPES 

(1950), porém, com a Reforma Universitária de 1968, a formação pedagógica passa por 

uma nova desvalorização, aumentando a dicotomia entre pesquisa e ensino dentro da 

realidade das universidades brasileiras. Já a partir da década de 90, segundo Nunes (2001) 

apud Martins (2008, p. 26), as pesquisas a respeito do saber docente e da prática 
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pedagógica são levadas a um novo grau de complexidade, trazendo novamente à tona o 

papel pessoal, profissional e organizacional do professor.  

METODOLOGIA 

O presente estudo se apresenta como uma pesquisa descritiva e explicativa, porque 

visa observar os motivos que leva a desmotivação dos estudantes de Licenciatura em 

Matemática do IFRN – Campus Mossoró com relação às matérias didático-pedagógicas 

inseridas na grade curricular do curso. Para isso, será feito um levantamento de dados e 

opiniões dos alunos acerca do tema trabalhado para posterior análise por meio de métodos 

específicos. Como procedimento de análise, será utilizado o método comparativo no 

tocante às respostas dos entrevistados e considerações feitas durante o momento de 

aplicação da pesquisa.  

No que concerne a recolha de informações dos licenciandos, serão aplicados 

questionários de múltipla escolha, como forma de deslindar fatores gerais que possam 

definir certas circunstâncias que influenciem as respostas conseguintes, como o próprio 

perfil do entrevistado. Será pedido também para que os alunos realizem uma pequena 

produção textual que consiga esclarecer mais profundamente seus pensamentos sobre a 

função das matérias pedagógicas no curso de matemática e como a formação prática 

influencia no saber docente, baseando-se em Tardif (2008).  

É importante que uma pesquisa que se baseia em princípios pedagógicos não se 

detenha a um método positivista de aplicação. Portanto, a entrevista é extremamente 

necessária para que o objetivo do trabalho seja auferido. Isso posto, observa-se a 

importância de uma contextualização sóciohistórica a partir da teoria de formação de 

conceitos proposta por Vygotsky como forma de observar motivações e comportamentos.  
 

Em seu texto “Pensamento e linguagem” (1933/1998) Vigotski propôs 

um método para investigação de conceitos cujos resultados tornaram-

se a base de sua teoria sobre o desenvolvimento de conceitos. Consistia 

em um método experimental que o autor denominou de método da 

dupla estimulação. Isso significava que, em vez de oferecer ao 

participante da pesquisa um estímulo e observar uma resposta, 

ofereciam-se recursos auxiliares que lhe permitissem desenvolver uma 

resposta, e então se analisava a história do comportamento. Este método 

era consistente com a perspectiva de Vigotski segundo a qual o 

comportamento humano não é apenas a resposta a um determinado 

estímulo, mas é constituído com o auxílio de mediações – os signos; 

portanto o signo não determina um comportamento, mas permite ao 

indivíduo sua constituição em um processo complexo que deve ser 

acompanhado pelo pesquisador a fim de ser compreendido. (DIAS et 

al. 2014). 

 

Dessa forma, delimitar também a pesquisa por meio de uma conversação que 

venha por ser analisada a partir de uma contextualização sociohistórica de reações e ações 

torna-se imprescindível para entender como ocorre o processo de elaboração de conceitos 

influenciado pelas experiências cotidianas. Esses fatores serão claramente abordados por 

meio das perguntas feitas oralmente, projetando um estreitamento entre pesquisador e 

entrevistado.  

Como orientação avaliativa das respostas, recorre-se também ao método de 

formação e desenvolvimento conceitual para identificar se os alunos conseguem certo 

nível de definição de conceitos pedagógicos a partir do processo de pensamento lógico-

verbal. A partir dessa análise, recorre-se ao estudo de opinião como forma de verificar as 
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influências que os conhecimentos diretos (sala de aula) e indiretos (cotidiano) têm ao 

considerar a importância das matérias didático-pedagógicas no curso de Licenciatura em 

Matemática.  

Para a revisão teórica, a Biblioteca Arnaldo Arsênio de Azevedo foi visitada para 

aluguel dos livros “Saberes Docentes e Formação Profissional”, de Maurice Tardif e 

“Didática”, de José Carlos Libâneo. Além disso, artigos das bibliotecas digitais da Scielo 

(Scientific Electronic Library Online) e da UFSC (Universidade Federal de Santa 

Catarina). 

Resumindo, a pesquisa se realizará a partir das seguintes etapas: Revisão de 

literatura da área em questão; Coleta de dados por meio de questionário objetivo para 

descrição de perfil; Levantamento de dados por meio de questionário discursivo; Análise 

e comparação entre as respostas para estudo da contribuição das disciplinas pedagógicas 

a partir do que os estudantes têm a informar; e Reunião com o corpo docente do núcleo 

específico e pedagógico sobre possíveis soluções que venham a averiguar esse problema. 

 

RESULTADOS PARCIAIS 

 

A partir das aplicações dos primeiros questionários, percebe-se que alunos que 

estão há mais tempo no curso e já estraram em contato com a sala de aula são mais 

assertivos quanto a utilização de diferentes metodologias e práticas pedagógicas e seu 

ensino em cursos de licenciaturas. Enquanto que alunos ainda nos primeiros períodos 

possuem uma visão mais limitada e específica sobre o ensino da matemática e as 

metodologias aplicadas ao campo educacionais.  

 

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

 

O que se pode inferir a partir da fase inicial da pesquisa é uma necessidade de 

reformular o PPC (Projeto Político Pedagógico) a partir da inserção do exercício da 

prática pedagógica já nos primeiros períodos da licenciatura. É importante que os núcleos 

pedagógico e específico do curso consigam inter-relacionar seus conteúdos além da 

aplicação de projetos integradores, mas sim a partir do exercício profissional dos 

licenciandos já em sala de aula. 
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RESUMO 

Este trabalho é fruto do componente curricular Prática Pedagógica Programada II, 

ministrada no terceiro período do curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte, cuja finalidade é oportunizar ao graduando de Pedagogia a vivência 

teórico-prática referente a seu campo de atuação. Assim, o lócus dessa pesquisa é uma 

escola da rede municipal de ensino, anos iniciais, da cidade de Mossoró, área urbana, do 

estado do Rio Grande do Norte. A realização da pesquisa no ambiente escolar dar-se 

devido este ser o espaço consagrado tradicionalmente como campo de atuação do 

pedagogo mesmo em virtude dos rearranjos dos condicionantes legais que requerem desse 

profissional o exercício de outras funções que vão além da docência e que hoje também 

constituem referências para a identidade do pedagogo. Nessa perspectiva, a pesquisa tem 

como objetivo analisar as condições de trabalho que incidem sobre a prática do pedagogo 

no espaço escolar, além de problematizar se sua formação profissional lhe dá o suporte 

necessário ao desenvolvimento de sua prática e à constituição de sua identidade 

profissional. Importa saber quais elementos instituídos na formação desse profissional 

como também as condições de trabalho no exercício da profissão contribuem para 

delinear sua identidade. Os procedimentos teórico-metodológicos incluem revisão 

bibliográfica em autores como: Saviani (2007; 2012), Libâneo (2004), Leite (2008), 

Pimenta (1999), Gadotti (2004) e a análise da Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 

2006 que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em 

Pedagogia, licenciatura, além de pesquisa de campo com a finalidade de relacionar os 

conhecimentos teóricos com a prática. Assim, a natureza dessa pesquisa é de cunho 

observacional por meio do estudo de caso. Foi empregado um questionário 

semiestruturado composto por 11 questões abertas. A coleta e análise dos dados 

possibilitou a compreensão de que a formação inicial do profissional pedagogo não 

consegue contemplar todas as especificidades referentes a seu campo de atuação, quer 

seja no âmbito escolar, quer seja nas demais áreas que demandem o trabalho pedagógico. 

Outros fatores permitiram delinear as condições de trabalho desfavoráveis ao pedagogo, 

principalmente no exercício da docência, como: sobrecarga de atividades, no que diz 

respeito ao planejamento; salas de aula numerosas; falta de recursos materiais para 

desenvolver algumas atividades com as crianças, situação que requer do professor a busca 

por materiais alternativos; além do déficit salarial que atinge esses profissionais da 

educação. Desse modo, se faz mister a formação continuada para habilitar o pedagogo 
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nas diversas funções que lhe são atribuídas, somando-se a experiência adquirida pela 

vivência profissional, além da participação junto às entidades representativas de classe. 

A aglutinação desses elementos incide sobre a constituição da identidade profissional do 

pedagogo. Compreende-se, contudo, que independente do espaço escolhido para sua 

atuação se faz necessário ao pedagogo incutir nos seus processos de formação as 

permanências e transformações pelas quais passam a educação e a sociedade no sentido 

de lhe possibilitar uma atuação socialmente responsável. 
 

Palavras-chave: Identidade do Pedagogo. Formação Inicial. Condições de trabalho. 

Identidade Profissional. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Identificar os elementos constituintes de uma identidade profissional pressupõe 

analisar os caminhos de uma dada profissão, considerando as permanências e as 

transformações sofridas por aquela frente aos contextos sociais. Nesse sentido, as 

profissões passam por ressignificações de acordo com as exigências da sociedade que 

implicam na forma, no conteúdo do trabalho, e, no fazer dos profissionais. Tal reflexão 

possibilita delinear as reformulações no currículo de pedagogia com o objetivo de 

ressignificar e repensar a formação do pedagogo ante uma sociedade que vive 

intensamente o conceito da dinamicidade. Nessa perspectiva, se faz mister a análise das 

diretrizes vigentes para o curso de pedagogia, instituído legalmente pela Resolução de 

2006, que amplia o campo de atuação do pedagogo e por conseguinte lhe imputa novas 

atribuições ao seu fazer profissional. 

Assim, com o objetivo de compreender os elementos que constituem a identidade 

profissional do pedagogo, no Brasil, serão utilizados, como pressupostos teóricos, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia (BRASIL, 2006), além de 

autores como Pimenta (1999) que aborda elementos referentes a identidade profissional, 

Leite (2008) que aborda os processos formativos do pedagogo, Libâneo (2004), que 

discute a identidade profissional dos professores, Saviani (2012), que faz uma análise 

acerca de quem é o pedagogo frente às diretrizes curriculares e Gadotti (2004), que elenca 

o papel das entidades representativas de classe como partícipes na construção e 

consolidação da identidade profissional do pedagogo por desempenharem a função de 

salvaguardar os direitos da classe.   

Como já mencionado, a pesquisa se torna relevante em face da ampliação do 

campo de atuação do profissional pedagogo, no Brasil, e, consequentemente, de suas 

atribuições. Importa saber que condicionantes legais, instituídos na formação desse 

profissional, contribuem para delinear sua identidade. Assim, o lócus da pesquisa é o 

espaço escolar, espaço consagrado tradicionalmente como campo de atuação do 

pedagogo e, em virtude dos rearranjos dos condicionantes legais que requerem desse 

profissional habilidades para além de sua atuação docente. A escola na qual se realizou a 

pesquisa pertence à rede municipal de ensino da cidade de Mossoró – RN, localizada na 

área urbana, voltada ao público do Ensino Fundamental, anos iniciais. Nesse sentido, a 

pesquisa se propõe a analisar as condições de trabalho que incidem sobre a prática do 

pedagogo no espaço escolar, além de problematizar se essa formação inicial lhe fornece 

o suporte necessário ao desenvolvimento de sua prática e à constituição de sua identidade 

profissional. Com esse objetivo traçado, foi empregado um questionário semiestruturado 

(composto por 11 questões abertas), voltado aos pedagogos que atuam na docência e na 

gestão escolar, e, posteriormente analisadas à luz do referencial teórico como o propósito 

de sistematizar criticamente, a partir dos dados coletados, os condicionantes sócio- 
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históricos que incidem sobre a profissão do pedagogo e a sua atuação no espaço escolar. 

Assim, a pesquisa se configura como qualitativa e de natureza observacional por meio do 

estudo de caso.  

“A identidade profissional não é um dado imutável, nem externo, pois antes é um 

processo que se constitui na historicidade do sujeito” (PIMENTA, 1999, p. 17). Nessa 

perspectiva, a relação da profissão com o contexto social implica diretamente no processo 

de construção da identidade profissional. Essa construção ou consolidação da identidade 

profissional sofre outras variáveis relacionadas às condições de trabalho do profissional 

no exercício da profissão, aos saberes constitutivos da profissão, ao tempo de exercício 

profissional, na medida em que o tempo de exercício do trabalho modifica, também, a 

identidade do trabalhador, com o passar do tempo, trazendo implicações ao seu fazer. 

Pimenta (1998, apud LIBÂNEO, 2004, p.65), aborda que “(...) identidade 

profissional é o conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores que definem e 

orientam a especificidade do trabalho(...)”. Nesse sentido, a construção da identidade 

profissional envolve os saberes adquiridos na formação, no exercício da profissão, nos 

significados imputados pelo profissional ao seu ofício como também nas relações entre 

os pares de uma dada profissão. Assim, compreende-se que a identidade profissional vai 

se formando dentro de um contexto social que exerce influência sobre ela. Refletir, pois, 

acerca da construção da identidade do pedagogo, é considerar os elementos que 

circunscrevem sua formação, sua prática, seus saberes, seus espaços de trabalho e as 

condições de atuação que tais elementos lhe possibilita. 

No Brasil, o referencial legal para a formação do pedagogo é a Resolução de 20069 

que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia. Segundo as 

Diretrizes, o curso de Pedagogia é voltado à formação do pedagogo para atuar na docência 

ou em outros espaços que requeiram conhecimentos pedagógicos. No âmbito escolar, o 

pedagogo poderá assumir funções voltadas à docência e a gestão escolar. No entanto a 

Resolução aponta como eixo central a atuação do pedagogo voltada à docência. Fica 

evidente a lacuna curricular quanto a formação do pedagogo voltadas às áreas da 

supervisão/gestão escolar, exigindo desse profissional a incumbência de complementar 

sua formação ao que tange às funções da gestão. As Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Curso de Pedagogia não conseguem contemplar as necessidades formativas 

exigidas pelo mercado de trabalho, imputando ao pedagogo uma busca formativa que 

legitime sua identidade. Nesse sentido, as Diretrizes ainda que ampliem o campo de 

atuação do pedagogo, limita-se a formá-lo para atuar na docência não explicitando como 

se dará a formação desse profissional para atuar nas demais áreas abrangidas pela própria 

Resolução, nem tampouco define um currículo uniforme para formação profissional do 

pedagogo, em âmbito nacional, imputando às instituições de ensino superior a 

organização dos currículos voltados a essa formação. 

No entanto, é preciso considerar que a identidade profissional do pedagogo não se 

restringe ao que está disposto nas Diretrizes. Embora se constituindo um documento 

orientador da formação do pedagogo, outros elementos incidem sobre a formação da 

identidade profissional do pedagogo, pois uma identidade profissional só pode ser 

compreendida dentro de um contexto histórico e cultural de rupturas e superações que, 

paradoxalmente, a ressignifica. Dessa perspectiva, compreende-se que a identidade 

profissional vai se formando dentro de um contexto social que exerce influência sobre 

ela. 

                                                           
9 Ver BRASIL, CNE. Diário Oficial da União. Resolução nº 1/2006, de 15 de maio de 2006. Resolução 

Cne/cp Nº 1. Seção 1. Brasília, DF, 16 maio 2006. Seção 1, p. 1-6. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_06.pdf>. Acesso em: 07 jul. 2018. 
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Assim, a pesquisa possibilita identificar os elementos recorrentes na prática do 

pedagogo e que configuram sua identidade. Para isso, o espaço de observação é a escola, 

lugar onde culturalmente o pedagogo atua, com o propósito de delinear as condições de 

trabalho as quais se apresentam para esse profissional no exercício da profissão. 

Nessa perspectiva, serão apresentados os elementos referentes ao corpo de 

funcionários e à infraestrutura física da escola pesquisada com o propósito de identificar 

o espaço de atuação do pedagogo e as condições de trabalho que incidem na constituição 

de sua identidade profissional. 

A escola atende, atualmente10, a um total de 492 alunos no Ensino Fundamental 

(matutino e vespertino). O corpo docente é constituído por 18 professores com 

graduação/licenciatura plena em pedagogia e 01 professor pós-graduando (mestrado), 

num total de 21 pedagogos em exercício na escola, havendo docentes que atuam em mais 

de uma escola. A diretora está há 1 ano e 9 meses atuando na escola e o mesmo período 

de tempo atuando nessa função. Em relação à infraestrutura física, foram coletados os 

seguintes dados descritos na tabela. 
 

TABELA 1- Infraestrutura da Escola Campo da Pesquisa 

 

INFRAESTRUTURA 

FÍSICA 

 QUANTIDADE RECURSOS 

MULTIMÍDIA 

QUANTIDADE 

Salas de aula  13 DVD 01 

Biblioteca  01 TV’s 02 

Banheiros (alunos)  10 Computadores 16 

Banheiros (funcionários)  01 Notebook 01 

Cozinha  01 Data Show 01 

Sala da 

Diretoria/Supervisão 

 01 Aparelho de Som 01 

Sala de Informática  01 Impressoras 03 

Secretaria  01 Retroprojetor 01 

Sala de Leitura  01 Caixa de som 01 

Espaço para Convivência  01 Microfone 01 

Sala de Recursos 

Multifuncionais- SRM 

 01 Mimeógrafo 01 

 
 

 
Câmera Digital 01  

 
 

Mesas Digitais 02 

   FONTE: Dados Extraídos na Pesquisa (2018) 
 

No âmbito escolar, o pedagogo pode atuar na gestão e na docência. Na escola, 

pesquisada, os processos formativos voltados à gestão e à docência envolvem programas 

de formação continuada que possibilitam aos pedagogos socializarem suas práticas como, 

também, ressignificá-las, na medida em que refletem acerca de seus saberes e do seu 

fazer. Compartilhar as experiências construídas no exercício da profissão promove um 

contínuo processo de consolidação identitária da profissão. Com relação ao pedagogo no 

exercício da docência, o processo de formação continuada possibilita ainda mobilizar os 

saberes da docência: a experiência, o conhecimento e os saberes pedagógicos 

(PIMENTA, 1999, p. 21-25).  

                                                           
10 Dados referentes a maio de 2018. 
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Ao que tange às atividades desenvolvidas na gestão escolar foram observadas as 

atuações da diretora e supervisora.  A atuação da supervisão pedagógica se efetiva pela 

ação de duas supervisoras, (atuam em turnos distintos), que em conjunto com a equipe 

pedagógica e administrativa, são responsáveis em elaborar o Projeto Político Pedagógico 

da instituição, discriminando as metas e estratégias que norteiam as ações educacionais 

na escola. No decorrer do período letivo são direcionados, também, aos supervisores a 

realização dos registros das atividades realizadas, descritas previamente no planejamento 

da instituição e/ou demandas oriundas da Secretaria de Educação Municipal de Mossoró.  

Os dados obtidos com as realizações das atividades/projetos pedagógicos, 

compõem alguns aspectos necessários para a construção do mapa educacional descrito na 

Lei Nº 2717/1011, que institui as diretrizes de Responsabilidade Educacional do 

Município de Mossoró. A entrega do mapa educacional rege todo o percurso pedagógico 

e gestor da escola. Os indicadores exigidos no Art. 9º da Lei Nº 2717/1012, determinam 

as ações dos gestores e docentes, voltadas às metas e resultados daquele ano letivo.  A 

Lei também faz referência à premiação em dinheiro a qual as instituições “concorrem” ao 

executarem seus projetos pedagógicos de acordo com a previsão instituída pelo mapa 

educacional. As escolas “vencedoras” recebem como premiação o 14º salário. As escolas 

que não atingirem as metas estabelecidas serão responsabilizadas pelos resultados não 

satisfatórios, agregando mais um atributo para estes profissionais, que organizam o 

currículo da escola tendo como referência as ações voltadas à construção do Mapa 

Educacional, sobrecarregando os profissionais envolvidos, que muitas vezes, deixam de 

realizar seus ofícios para dedicar-se exclusivamente às atividades/projetos que visam 

atender as demandas exigidas na elaboração desse documento, onde o incentivo maior 

está ligado diretamente a necessidade do pedagogo em complementar sua renda. Dessa 

forma, a política do “Mapa Educacional” prioriza o produto final, condicionando o 

trabalho pedagógico a fornecer resultados positivos, desconsiderando a precarização das 

condições de trabalho do pedagogo oferecidas pelas próprias políticas educacionais.  

Por fim, a proposição implementada pelo mapa educacional ignora a realidade das 

condições de trabalho do pedagogo nas instituições de ensino do município e imputa a 

esse profissional um comportamento voltado à competição por desempenho sem ao 

menos lhe oferecer os recursos básicos necessários ao desenvolvimento do seu trabalho.  

No que tange ao trabalho do gestor, é relatado o incentivo à gestão democrática 

com a participação dos diferentes segmentos da comunidade escolar, pais e responsáveis 

na construção da proposta política pedagógica da escola e nos contextos burocráticos do 

estabelecimento. Embora a escola busque promover uma ação autônoma de seu corpo 

profissional, ainda persiste o caráter impositivo da política educacional voltada para os 

resultados o que torna inviável a efetivação da prática reflexiva no trabalho do pedagogo. 

Nesse sentido, Pimenta (1999, p. 31) considera que “a formação de professores na 

tendência reflexiva se configura como política de valorização do desenvolvimento 

pessoal-profissional dos professores e das instituições escolares”. No entanto, a formação 

do pedagogo na tendência reflexiva, proposta na Resolução de 2006, encontra 

dificuldades de efetivação frente às proposições apresentadas, no âmbito local, pela Lei 

de Responsabilidade Educacional do Município de Mossoró, que promove uma 

“competição” entre as escolas com o objetivo de assegurar uma educação de qualidade. 

As condições de trabalho do pedagogo na docência, no âmbito do município de 

Mossoró, revelam as dificuldades impostas à realização de sua atividade profissional de 

                                                           
11   Ver Lei Nº 2717, de 27 de dezembro de 2010. 
12 Indicadores: matrícula e evasão, infraestrutura, rendimento escolar, desempenho do aluno, programas 

educacionais de apoio ao currículo escolar, produção pedagógica, científica e cultural, dentre outros 

elementos. 
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forma eficaz. Um dos elementos diz respeito ao número de alunos em que na rede 

municipal de ensino é determinado um quantitativo de alunos por turma. Assim, as turmas 

de 1º a 3º ano, o limite é de 25 alunos por turma, e de 4º a 5º ano, o limite é de 30 alunos 

por turma. Nesse sentido a configuração de alunos por turma na escola pesquisada 

apresenta: para o 1º, 2º, 4º e 5º anos a quantidade de alunos está dentro do limite e, nas 

turmas de 3º ano excedem o limite. A superlotação das salas dificulta o trabalho do 

pedagogo na docência e não colabora para uma efetiva educação de qualidade, pois não 

gera equidade por não permitir a ação de apoio individual do pedagogo junto às crianças 

com dificuldades de aprendizagem. A impossibilidade externa de exercer o seu fazer 

produz angústias ao docente refletindo na sua identidade profissional. Foi mencionado 

que o trabalho modifica o trabalhador e sua identidade, logo as condições de realização 

desse trabalho é fator primordial para esse trabalhador se reconhecer na sua profissão. 

Soma-se a isso a carga horária de trabalho, que para muitos dos pedagogos é dupla, 

estando lotados em mais de uma escola devido à baixas remunerações. Ainda se verifica 

a produção de recursos pedagógicos pelo pedagogo docente para realizar seus planos de 

aula devido a falta desses recursos na escola. As atividades voltadas ao planejamento 

geralmente seguem as orientações da Secretaria Municipal de Educação e são realizadas 

na escola em reuniões denominadas de extra regência.     

De acordo com a Resolução que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

o curso de Pedagogia, as atividades docentes também envolvem a participação na 

organização e gestão de processos e instituições de ensino, onde lhes são atribuídas 

atividades como a elaboração de planejamentos pedagógicos, execução, coordenação, 

acompanhamento e avaliação de trabalhos e projetos, como também produção e 

disseminação dos conhecimentos baseados nas ciências em ambientes escolares e não-

escolares. Como observado, a proposição amplia o campo de atuação do pedagogo na 

docência em atividades que não dizem respeito somente ao ensino. Nesse sentido a prática 

do pedagogo frente à docência assume características muito diversas e não expressas na 

Resolução o modo como se fará a formação do pedagogo para atuar nessas funções, em 

particular, nas que se relacionam à gestão e supervisão. 

 

ANÁLISE DA ENTREVISTA 

 

A entrevista foi aplicada com uma pedagoga, especialista em Supervisão Escolar, 

que atua no magistério há vinte anos e possui vínculo efetivo com a rede municipal de 

ensino. A docente atua há 04 anos na escola utilizada como lócus da pesquisa, onde atua 

na Sala de Recursos Multifuncionais no Atendimento Educacional Especializado. O 

objetivo da entrevista é compreender os aspectos relacionados à atuação do pedagogo na 

docência e sua relevância na formação da identidade do pedagogo. 

Nesse sentido, a pedagoga reflete acerca da identidade profissional do pedagogo 

em relação a formação inicial e aos conhecimentos no exercício da profissão destacando 

a importância da formação acadêmica, dando ênfase sobretudo à formação continuada e 

às práticas vivenciadas no cotidiano como elementos imprescindíveis ao 

desenvolvimento de um bom trabalho. 

Diante do exposto pela pedagoga, é preciso considerar a relevância da formação 

inicial como processo que possibilita ao pedagogo formar um arcabouço teórico capaz de 

nortear de maneira eficaz a sua prática. A formação desenvolvida no curso de pedagogia, 

como aborda Leite (2007, p. 121), deve proporcionar “uma formação assente numa sólida 

base geral que, cognitivamente, aproxime os profissionais das diversas áreas de atuação” 

e que se configura na primeira etapa de construção da identidade profissional do pedagogo 

e o habilita ao exercício da profissão. Tal perspectiva acerca da formação inicial 
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possibilita aos profissionais conhecer as especificidades do seu campo de atuação. No que 

tange à formação continuada, Leite (Ibid., p.122), aponta que essa “chega mesmo a 

redimensionar a primeira formação” pois, possibilita a constante reflexão sobre a prática 

o que contribui, sobremaneira, para a formação da identidade do pedagogo ao lhe 

possibilitar compreender a educação como dinâmica pois reflete uma prática social. 

Outro aspecto da fala da entrevistada, refere-se às “práticas vivenciadas no 

cotidiano” e que dizem respeito aos contextos de trabalho que delineiam o jeito de ser do 

pedagogo e que, por sua vez, também contribuem incisivamente para a construção da sua 

identidade profissional no sentido de possibilitar a consolidação teórico-prática referente 

a seus processos formativos. 

Assim, a partir dessas considerações, percebe-se que a constituição da identidade 

do pedagogo se efetiva através dos elementos de sua formação inicial, da socialização 

profissional da sua prática ligada aos contextos de trabalho e da formação continuada, 

esta última, responsável por possibilitar ao pedagogo refletir sobre sua prática no sentido 

de ressignificá-la.  

Quanto aos espaços de atuação do pedagogo, a entrevistada relaciona os espaços 

escolares e não escolares (a educação, a saúde, a assistência social, as cooperativas e as 

empresas) como lócus do trabalho do pedagogo. Revela, ainda, que o profissional 

pedagogo precisa buscar outras formações para complementar o desenvolvimento de sua 

prática. 

É bastante revelador na fala da pedagoga a ampliação dos espaços de atuação do 

pedagogo e que a formação necessária à sua atuação nesses espaços não contemplam as 

demandas prescritas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia. 

Nesse sentido, há para o profissional da Pedagogia um amplo campo de atuação. Essa 

abrangência de atuação está relacionada ao caráter da diversidade das práticas educativas 

na sociedade que não se desenvolvem somente em espaços educacionais formais. A esse 

respeito, a Resolução que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Pedagogia (art. 4°) dispõe sobre a destinação do curso de licenciatura em pedagogia que 

deve formar o pedagogo para atuar como docente e em “outras áreas nas quais sejam 

previstos conhecimentos pedagógicos” (BRASIL, CNE, 2006). No entanto, o eixo 

principal da formação do pedagogo, exposto na Resolução, é a docência. A Resolução 

(inciso IV) menciona ainda que o egresso de pedagogia poderá trabalhar, em espaços 

escolares e não-escolares, na promoção da aprendizagem de sujeitos em diferentes fases 

do desenvolvimento humano, em diversos níveis e modalidades do processo educativo, 

no entanto não elenca as especificidades do trabalho do pedagogo nesses espaços 

tampouco delineia acerca de elementos comuns que visem uniformizar os currículos do 

curso em âmbito nacional.  

Por sua vez, ao que se refere a abrangência formativa do currículo do curso de 

Pedagogia é preciso considerar, segundo Leite (Ibid., p.121), “que seria um tanto ilusório 

imaginar um curso de Pedagogia que viesse a contemplar a formação de todos os 

profissionais” para atuar nos vários espaços onde se realiza a educação sistematizada. 

Nesse sentido é que se faz mister o processo de formação continuada que, frente as novas 

demandas sociais, possibilita repensar o papel da educação como prática social. Nessa 

perspectiva, ao abordar o tema da identidade profissional entende-se que essa se constrói 

da revisão constante dos significados socais da profissão, da revisão das tradições, mas 

também da reafirmação de práticas consagradas culturalmente e que permanecem 

significativas (PIMENTA 1999). É nessa perspectiva que a formação continuada do 

pedagogo deve ir se consolidando. 

A pedagoga, que atua na educação há vinte anos, reconhece as mudanças 

estabelecidas nos processos formativos do graduando em pedagogia. Essa constatação da 
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docente se evidencia, atualmente, com a Resolução aprovada em 2006 que institui as 

novas diretrizes para formação do pedagogo. Nessa perspectiva, convém trazer à 

discussão as mudanças curriculares referentes ao curso de Pedagogia. Segundo Saviani 

(2012, p.4): 

 
Assim, instituído no Brasil em 1939 pelo Decreto-Lei 1.190, o curso de 

pedagogia formava pedagogos com um caráter generalista, isto é, sem 

a especificação de diferentes habilitações. A partir do Parecer CFE 252, 

de 1969, foram instituídas as habilitações pedagógicas. Assim, o Curso 

de Pedagogia passou a formar não o pedagogo em geral, mas o 

Administrador Escolar, o Inspetor de Ensino, o Orientador 

Educacional, o Supervisor Pedagógico e o Professor das disciplinas 

pedagógicas dos Cursos Normais que, a partir de 1971, passaram a ser 

chamados de Cursos de Magistério. 

 

Desse modo, com as mudanças referentes aos elementos formativos do pedagogo 

há, consequentemente, uma ressignificação conceitual de sua atividade profissional o que 

pressupõe o estabelecimento de novos conhecimentos teórico-práticos ou novos 

paradigmas que farão parte de sua atuação. No entanto, para Saviani (Ibid., p. 6), ao 

referir-se ao atual currículo do curso de pedagogia instituído pela Resolução de 2006, é 

perceptível algumas ambiguidades e lacunas na sua disposição. Destarte, o autor aborda 

que “as novas diretrizes curriculares nacionais do Curso de Pedagogia são, ao mesmo 

tempo, extremamente restritas e demasiadamente extensivas”, ao que complementa em 

seguida: 
 

São restritas no que se refere ao essencial, isto é, àquilo que configura 

a pedagogia como um campo teórico-prático dotado de um acúmulo de 

conhecimentos e experiências resultantes de séculos de história. Mas 

são extensivas no acessório, isto é, se dilatam em múltiplas e reiterativas 

referências à linguagem hoje em evidência, impregnada de expressões 

como conhecimento ambiental-ecológico; pluralidade de visões de 

mundo; interdisciplinaridade, contextualização, democratização; ética 

e sensibilidade afetiva e estética; exclusões sociais, étnico-raciais, 

econômicas, culturais, religiosas, políticas; diversidade; diferenças; 

gêneros; faixas geracionais; escolhas sexuais, como se evidencia nos 

termos da Resolução (...). 

 

Com efeito, a abordagem referida por Saviani explicita a ausência no texto da 

Resolução de orientações voltadas ao desenvolvimento de um currículo unificado por 

parte das instituições de ensino superior que favoreçam a formação do pedagogo para 

atuar nos espaços propostos ao exercício de sua profissão tendo em vista a centralidade 

da Resolução em função da formação do docente. A esse respeito, também sofre de uma 

estruturação curricular, o disposto acerca da formação de profissionais da educação 

elencados no art. 14 da Resolução de 2006 que não apresenta uma unicidade para o 

currículo dos cursos de pedagogia no Brasil. Essas lacunas presentes na Resolução que 

regulamenta os cursos de pedagogia, no país, incidem sobre a formação da identidade do 

pedagogo no sentido de a Resolução ser o referencial que regulamenta a formação do 

pedagogo.  

Com relação aos processos formativos, a pedagoga entrevistada declara participar 

sempre de eventos acadêmicos ou pedagógicos além de estudos voltados a sua área de 

atuação – Atendimento Educacional Especializado. 
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Os processos formativos e a prática do pedagogo proporcionam desenvolver o 

processo de ensino-aprendizagem com autonomia responsável na medida em que 

promove a reflexão da prática pois, ao entrar em contato com as concepções 

desenvolvidas no âmbito educacional o pedagogo agrega conhecimento e sentido à sua 

pratica. No caso específico da área de atuação da pedagoga, os frequentes encontros e 

estudos se tornam relevantes para implementação eficaz da inclusão e da diversidade 

social ao passo que favorecem a quebra de barreiras atitudinais no interior da escola. 

Outro elemento considerado na entrevista são as condições de trabalho no 

exercício da profissão. A esse respeito, a pedagoga afirma que encontra muitas 

dificuldades, dentre estas cita a falta de respeito à legislação e políticas públicas 

insatisfatórias. Aborda também a desvalorização salarial, a ausência de salas de aulas 

equipadas e as turmas numerosas considerando, por fim, que é preciso melhoras 

consideráveis nesse quesito. Em meio a tais dificuldades no exercício da profissão, revela 

alguns avanços indicativos de valorização do pedagogo frente à docência como planos de 

cargos e carreiras, escolha pelo pedagogo do livro didático, implementação do piso 

salarial, dentre outras ações. Afirma que todos esses elementos foram conquistados à base 

de reivindicações e greves. 

A fala da pedagoga reflete sua preocupação com a formulação e concepção das 

políticas educacionais por não promoverem resultados eficazes na melhoria da educação. 

Nesse sentido, pode-se abordar no âmbito da cidade de Mossoró, a Lei de 

Responsabilidade Educacional do Município de Mossoró no tocante à elaboração de um 

mapa educacional pelas escolas objetivando avaliar o rendimento das escolas durante o 

ano letivo e desenvolver uma educação de qualidade. Em um dos critérios é apresentado 

a infraestrutura da escola em que serão analisadas, por exemplo, a presença de biblioteca, 

laboratórios de informática dentre outros elementos. O que é disposto especificamente 

nessa parte da Lei confronta-se à fala da pedagoga que considera as escolas mal 

equipadas. Destarte, se a Lei em questão considera tal quesito como válido para assegurar 

que uma escola oferece ensino de qualidade, logo há por parte dos envolvidos na 

concepção da Lei um desconhecimento acerca da realidade conjuntural das escolas. Nesse 

sentido, a política educacional implantada pelo munícipio corrobora com a afirmativa da 

professora em considerar tais políticas como insatisfatórias. Outras considerações podem 

surgir a partir desse fato como a exclusão de escolas que não se enquadram no quesito 

apresentado, mas que desenvolvem seu trabalho pedagógico de forma satisfatória e de 

acordo com a realidade da instituição ou, ainda, a não utilização desses dados da 

infraestrutura das unidades educacionais pela secretaria municipal de educação para 

melhoria daquelas.  

A concepção de algumas políticas educacionais também se evidenciam nas 

recorrentes e reais queixas quanto à desvalorização do trabalho profissional do pedagogo 

no espaço escolar no que concerne às condições de trabalho inadequadas. A esse respeito 

Libâneo (2004, p. 74) aponta que: 

 
As condições de trabalho e a desvalorização social da profissão de 

professor, de fato, prejudicam a construção da identidade dos futuros 

professores com a profissão e de um quadro de referência teórico-

prático que defina os conteúdos e as competências que caracterizam o 

ser professor. Isso acontece porque a identidade com a profissão diz 

respeito ao significado pessoal e social que a profissão tem para a 

pessoa. Se o professor perde o significado do trabalho tanto para si 

próprio como para a sociedade, ele perde a identidade com a sua 

profissão. O mal-estar, a frustração, a baixa autoestima são algumas 
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consequências que podem resultar dessa perda de identidade 

profissional. 
 

Com base nisso, a luta pela valorização profissional e por condições de trabalho 

do pedagogo na função de professor continua sendo motivo de discussões. Isso se dá 

também devido as muitas responsabilidades que lhes são imputadas e que não há uma 

reciprocidade proporcional em relação aos elementos de valorização salarial e condições 

de trabalho. 

A pedagoga, que é associada ao Sindiserpum13, explica a relevância da associação 

as entidades sindicais por estas representarem a luta pelos direitos do pedagogo 

(professor), considerando que o sindicato é muito organizado, mas que no entanto a 

categoria dos professores encontra-se dividida devido a necessidades particulares. Para 

ela, essa conjuntura impede que se unam e lutem pelo coletivo. 

A construção da identidade profissional do pedagogo também pode ser alicerçada 

pela ação das entidades representativas. Os sindicatos ou associações representam a 

coletividade de uma profissão, imbuídos pelo objetivo de reivindicar e assegurar direitos 

para os trabalhadores. Foi através desses movimentos sociais promovidos por sindicatos 

que se fomentou toda uma legislação trabalhista. Nesse sentido, Gadotti (2004, p. 194), 

nos aponta a relevância dos movimentos grevistas impulsionados por essas entidades 

representativas. 

 
[...] para o trabalhador a greve é o seu espaço de educação enquanto 

classe. [...] A greve é uma escola para a classe trabalhadora. Sob o ponto 

de vista da educação, nenhuma greve fracassa. [...] sob o ângulo político 

têm igualmente as greves sempre um saldo positivo: revelam a 

capacidade de um e a incapacidade de outros na condução política. [...] 

Por isso, uma greve educa muito mais que os próprios grevistas 

poderiam supor. [...] Toda greve é sempre um avanço. 

 

Nesse sentido, o engajamento do pedagogo a essas entidades lhe possibilita a 

formação de uma consciência política que também é imprescindível à sua prática e a 

consolidação de sua identidade profissional. As conquistas acerca da valorização 

profissional não se restringem aos ganhos salariais, mas também ao campo formativo 

pessoal e profissional ao mobilizar o sujeito a ser ativo na sociedade. Essa postura do 

profissional pedagogo será refletida em sua prática. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A formação do pedagogo, nesse trabalho, foi apontado como um fator importante 

para a construção e legitimação de sua identidade, compreendendo a responsabilidade 

desta constituição como uma ação inerente ao sujeito pedagogo e às políticas 

educacionais voltadas a esses profissionais da educação. Torna-se notório a necessidade 

de uma reformulação das políticas educacionais no que concerne às normativas em 

âmbito nacional, estadual e municipal, em busca de diminuir as dualidades, lacunas e 

incoerências entre os documentos legais, como as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

o Curso de Pedagogia e, no âmbito local, a Lei de Responsabilidade Educacional do 

Município de Mossoró que com sua política voltada aos resultados por vezes desvaloriza 

o trabalho do pedagogo que atua na docência não lhe possibilitando realizar seus 

processos formativos de forma reflexiva e autônoma, já que, lhe impõe ações a serem 

                                                           
13 Sindiserpum é o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró e atua desde sua fundação 

em 17 de fevereiro de 1989. 
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realizadas ignorando a realidade de infraestrutura física e de recursos das próprias 

instituições de ensino. Nesse sentido, com o discurso de buscar assegurar uma educação 

de qualidade não se transforma o espaço da escola com vistas a esse objetivo, apenas 

criam-se leis que parecem desconhecer a complexidade que envolve o processo 

educativo. 

Diante das leituras e dos dados construídos na entrevista, destacamos as mudanças 

sociais como fatores preponderantes para as novas demandas educacionais direcionadas 

ao pedagogo, tanto na docência como na gestão que implicam em suas atividades, com 

acúmulos de funções, precarização das condições de trabalho, responsabilização por bons 

resultados e exigindo, em sua prática, uma performance que atenda às expectativas postas 

em políticas e reformas que julgam atender as carências educacionais.  

Com o objetivo de identificar os elementos formativos da identidade profissional 

do pedagogo, a pesquisa possibilitou evidenciar que além da formação inicial, que habilita 

ao pedagogo exercer seu ofício, outros elementos asseguram essa identidade e a consolida 

como: a formação continuada, os saberes da experiência através da socialização das 

práticas e ligadas a esse estão as condições de trabalho como propiciadoras do exercício 

da profissão, além da organização política dos profissionais junto às entidades 

representativas que promovem a salvaguarda dos direitos dessa categoria profissional.  

Embora os processos formativos, postos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Curso de Pedagogia, visem a formação do pedagogo, que atuará na docência, numa 

perspectiva reflexiva é preciso considerar que por vezes esse objetivo é suplantado pelas 

políticas educacionais que não asseguram essa prática no exercício da profissão. Nesse 

sentido, o pedagogo precisa refletir e ressignificar sua conduta e função social, para que 

assim, sua identidade se constitua enquanto sujeito crítico que incide na dinâmica social 

e política, compreendendo suas responsabilidades profissionais e sociais. Nisso, a 

formação da identidade do pedagogo não está relacionado somente aos conhecimentos 

acadêmicos, perpassa o ser profissional, mas compete também à formação 

político/social/cidadã.  
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A RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: 

reflexões sobre a produção dos relatórios produzidos pelos residentes   
 

Josefa Vieira da Silva14 
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RESUMO 

A reflexão enquanto processo que possibilita exercitar a interpretação sobre os fatos da 

vida tem sido assunto nas diferentes áreas de conhecimento no que tange à formação de 

professores. Diante dessa constatação, o presente artigo vem evidenciar algumas 

reflexões sobre os relatórios produzidos pelos residentes que participam do subprojeto de 

Língua Portuguesa, do Programa Residência Pedagógica (PRP), desenvolvido no 

Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy. A pesquisa realizada e aqui 

apresentada teve como objetivo identificar e analisar o que pensam os residentes sobre o 

PRP e sua contribuição na formação docente, uma vez que o projeto institucional da 

instituição citada evidencia que sua execução auxiliará os residentes no aperfeiçoamento 

do seu estágio supervisionado e de sua atuação na Residência Pedagógica, bem como 

proporcionará aos licenciandos a ampliação de sua consciência acerca da sua prática 

docente. Para que a pesquisa possa evidenciar as análise do ponto de vista científico, todas 

as discussões apresentadas neste artigo tiveram subsídios em teóricos da área da 

educação, bem como da área de formação de professores, são eles: Garcia (1998); 

Ramalho, Nuñes, Gauthier (2004); Silva & Monteiro (2018); Kramer, Oswald (2002); 

Tardif (2014); Garrido (2016); Diniz-Pereira (2011). Na perspectiva de analisar os 

relatórios a partir da compreensão de que os textos são enunciados concretos e que 

revelam a essência do discurso proferido, trazemos como aportes teóricos para esta 

pesquisa autores como Bakhtin (2016) e Volóshinov (2006), com os quais as discussões 

acerca do relatório como gênero discursivo serão salientadas. A pesquisa, de abordagem 

qualitativa, se caracteriza como uma pesquisa bibliográfica, de campo e pesquisa-ação, 

tendo em vista que os pesquisadores estão envolvidos diretamente com o objeto de estudo. 

Os resultados, ainda em análise, pois a pesquisa ainda está em andamento, apontaram que 

os residentes conseguem perceber o Programa Residência Pedagógica como um programa 

que tem contribuído muito em sua formação, uma vez que proporciona uma relação 

intrínseca entre teoria e prática e os aproxima da atual realidade educacional. 

 

Palavras-chave: Formação de professores. Residência Pedagógica. Relatórios 

reflexivos. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A discussão acerca da formação de professores ainda continua ganhando espaço 

especial nos debates acadêmicos e cada vez mais de forma acentuada, tendo em vista que 

esta temática ainda merece muitas pesquisas e reflexões.  

A esfera acadêmica, bem como as políticas públicas educacionais e as agências 

formadores de professores evidenciam a necessidade de ampliar, atualizar e sistematizar 
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as discussões sobre essa temática porque entendem que é imprescindível buscar formas 

de como compreender e solucionar problemas educacionais que estão no entorno da 

formação de professores, seja essa formação inicial ou continuda.   

Este artigo é resultado de reflexões acerca da formação de professores no contexto 

de programas que visam articular teoria e prática. Assim, trazemos para o teor deste texto 

o quê e como os programas de formação de professores vem atuando no contexto atual e 

como eles estão contribuindo para ampliar as reflexões em seu entorno. 

É salutar evidenciar também que com as atuais políticas educacionais que estão 

orientando novos pressupostos teórico-metodológicos das práticas pedagógicas fica cada 

vez mais clara a necessidade de estabelecer novos rumos e novas reflexões sobre a 

formação de professores, por isso, investimos aqui em algumas discussões que servirão 

como carro-chefe do debate aqui proposto. 

Nesta perspectiva, defendemos a necessidade de discutirmos a respeito dos 

processos formativos dos futuros docentes, elencando aqui alguns pontos de vista sobre 

formação de professores, sobre programas de formação e sobre as reflexões evidenciadas 

pelos graduandos de Pedagogia acerca de sua formação docente. Para isso, elencamos 

alguns teóricos com os quais pretendemos estabelecer diálogos reflexivos e que servirão 

para sustentar nossos pontos de vista acerca da temática em questão.  

Após apresentarmos a temática e nossos objetivos com o presente artigo, 

registrados nesta breve introdução, evidenciamos, na seção seguinte, os teóricos com os 

quais nos apoiamos e apresentamos algumas de suas contribuições em cada campo de 

discussão que elencamos tratar aqui; em seguida, na terceira seção, discutimos acerca do 

Programa Residência Pedagógica (PRP) e sua contribuição na formação inicial dos 

licenciandos em Pedagoria e trazemos algumas discussões sobre a formação continuada 

das professoras preceptoras e das docentes orientadoras; na quarta seção, evidenciamos 

nossa pesquisa, do ponto de vista teório-metodológico, apresentando como se constituiu 

nossa pesquisa, nossos dados e sujeitos de pesquisa e apresentamos também a justificativa 

pela escolha de nosso corpus de pesquisa.  

Por fim, em nossa quinta seção, trazemos uma breve análise de nossos dados de 

pesquisa, enfatizando as passagens que sinalizam reflexões dos licenciandos sobre sua 

formação docente. Nesta seção, reafirmamos nosso referencial teórico, uma vez que para 

análise dos dados nos respaldamos nos teóricos que apresentamos no resumo deste artigo. 

Em seguida, apresentamos algumas considerações finais acerca do que analisamos, mas 

ressaltamos que nossas análises ainda são preliminares porque nossa pesquisa ainda se 

encontra em andamento.  

 

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E OS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES: ALGUMAS REFLEXÕES 

 

Nesta seção, evidenciamos uma rápida discussão acerca da formação dos 

professores, trazendo à tona também os programas que são responsáveis por esta 

formação. Para isso, dialogamos com alguns teóricos que discutem a formação docente e 

traçamos um rápido percurso histórico sobre os programas, considerando os fatores que 

determinaram suas implantações. 

 

Formação de professores no contexto atual: perspectivas teóricas  

 

A formação profissional docente, de modo geral, tem assumido um lugar de 

destaque nas discussões de cunho educacional, não apenas no contexto brasileiro, mas de 

todo o mundo, uma vez que a formação de professores tem constado no centro destes 
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debates como uma necessidade fundamental aos processos educacionais de cada 

sociedade. 

Com base nas diversas pesquisas  sobre formação docente, é possivel constatar 

que este fenômeno, apesar de antigo, tem apresentado abordagens atuais e que caminha 

na perspectiva de sistematizar um processo que forme, valorize e reconheça o profissional 

docente que também é um ser humano complexo e com fragilidades, limitações e 

potencialidades, partindo do princípio da importância da função do professor enquanto 

responsável pela formação de sujeitos autônomos. 

Neste sentido, Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004) entendem que o professor deve 

ser formado para a realidade que irá enfrentar, podendo assim adquirir condições, 

também, de formar sujeitos com complexidades e características distintas, orientando-se 

na prática do contexto escolar, no exercício da profissão como um importante princípio 

formativo, com o qual o professor deve adquirir competências formativas profissionais 

que lhes garantam habilidades para atuar de forma mais eficiente possível no 

desenvolvimento de seus alunos, pois ao professor cabe, em sua prática formativa e 

docente, mobilizar consciências e refletir sobre sua formação, de modo que seja possível 

usar essa reflexão com uma dimensão estratégica que leve à evolução de si enquanto 

profissional e dos sujeitos pelos quais é reponsável.  

Nos últimos 20 anos, temos presenciado um crescente número de pesquisas acerca 

da formação de professores que apontam para a necessidade de continuarmos investindo 

nesta discussão, tendo em vista que ainda há muito o que refletir no sentido de encontrar 

respostas para perguntas como: a) os programas de formação de professores têm 

contribuído para a construção das competências e habilidades que o professor precisa 

mobilizar para ensinar? b) o formando de Pedagogia, no decorrer de sua formação, tem 

refletido sobre o trabalho docente? 

Essas e mais algumas outras reflexões precisam estar no centro dos debates 

educacionais para que seja possível garantir ao professor a efetivação de conhecimentos 

que levarão este profissional a aprender, a formar-se e a desenvolver-se. 

A busca pela melhoria da qualidade da educação das sociedades contemporâneas 

também tem sido um objeto de discussão sem fronteiras. No que se refere ao Brasil, os 

debates e as pesquisas realizadas acerca da formação de professores e qualidade da 

educação tem aberto precedentes para a criação de documentos oficiais como as LDBNs, 

os Conselhos federais e estaduais de educação, a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), entre outros.  A partir disto, tem surgido políticas públicas com dispositivos 

legais, visando à ação sobre a situação, quando esta última configurar desfavor de viés 

teórico/metodológico aos sistemas de ensino. 

Considerando as constantes mudanças pelas quais as sociedades naturalmente têm 

passado e pensando no dinamismo que permeia o conhecimento humano, não permitindo-

lhe a linearidade, faz-se necessário levar ao centro dos debates os processos educacionais 

e os saberes docentes. É preciso que se conheça o que conhece o profissional de sala de 

aula por ser ele o responsável por contribuir mais diretamente para a formação dos 

sujeitos que fazem parte do seu contexto profissional. 

No livro “Saberes Docentes e Formação Profissional” (TARDIF, 2014) há um 

diálogo sobre estes saberes, apontando algumas especificidades que na perspectiva do 

autor contribuem para a formação e o exercício da função do professor da sala de aula. 

Na mesma ocasião, o autor vem afirmar, mais precisamente, que os saberes da formação 

profissional são aqueles que o professor adquire nas instituiçoes formadoras de ensino, 

que os saberes disciplinares referem-se aos transmitidos pela ciência da educação e os 

saberes curriculares são aqueles que o professor adquire ao longo da carreira e, 

finalmente, os saberes experienciais tratam-se daqueles que o próprio professor 
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desenvolve por meio das suas práticas docentes. Sendo assim, o autor apresenta a relação 

existente entre os saberes docentes e como eles se complementam. 

Em Garrido (2016), evidenciamos o diálogo que a autora estabelece com o que 

estamos propondo nesta discussão. Segundo ela, “[...] a sala de aula pode ser também um 

espaço formador para o professor. A formação inicial não pode dar conta da variedade e 

da complexidade de situações com as quais o futuro professor se defronta”. (GARRIDO, 

2016, p. 125). Portanto, corroborando com a afirmação de Garrido, insistimos aqui sobre 

a necessidade de conhecermos o que pensam os estudantes de Pedagogia sobre a 

contribuição dos programas de formação inicial, especialmente o Programa Residência 

Pedagógica, para sua formação docente, pois acreditamos que os dizeres dos graduandos 

nos fornecerão pistas para tomarmos conhecimento acerca das contribuições dos 

programas de formação. 

O PRP, por ser um programa que portuniza o graduando a estar em contato direto 

com a sala de aula, concomitante com a sua formação, favorece aos licenciandos a atuação 

no ambiente escolar ao mesmo tempo que discutem questões teóricas a respeio da sua 

formação pedagógica, portanto, essa dupla atuação dos licenciandos, vivenciar teoria e 

prática concomintantemente, nos dá subsídios para  compreender como os programas de 

formação de professores estão contribuindo com a formação teórico-metodológica dos 

graduandos e, assim, ser capaz de fornecer subsídios para que seja possível melhorar a 

qualidade da educação. 

A esses dois momentos de atuação correspondem formas pelas quais os 

licenciandos poderão estar em constantes práticas reflexivas sobre o que é ser professor 

e qual a função deste profissional no contexto social e educacional, pois, ao estarem em 

direta relação com professores já experientes, os licenciandos têm a oportunidade de 

trocarem saberes com eles e, dessa forma, se enxergarem como professores. 

 

RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA: UMA PROPOSTA DE PROXIMIDADE ENTRE 

TEORIA E  PRÁTICA PEDAGÓGICA  

 

O Pograma de Residência Pedagógica (PRP) constitui uma das ações que 

compõem a política nacional de formação de professores, com base numa iniciativa da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e do Ministério 

da Educação (MEC) para incentivar a relação entre teoria e prática, objetivando o 

aprimoramento da formação docente de estudantes de cursos de Licenciatura, de 

Instituições de Ensino Superior (IES) que sejam públicas ou privadas, sem fins lucrativos 

ou com fins lucrativos. 

As discussões acerca da residência na área da educação não apresentam-se como 

um fato novo no Brasil. Desde a década de 2000, a partir do Projeto de Lei de nº 227/2007, 

proposto pela Câmara Federal, o tema vem sendo tratado como necessário no contexto 

atual, no sentido de promover a formação de professores. 

A proposta se caracteriza como uma ação que objetiva promover a atuação de 

licenciandos no ambiente escolar, atuando com turmas de Educação Infantil  e anos 

iniciais do Ensino Fundamental, em consonância e concomitância com sua formação.  

O Projeto de Lei surge com o intuito de alterar o que previa o Art. 65, da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), nº 9.394/96, da seguinte forma: 

 
Aos professores habilitados para a docência na educação infantil e nos 

anos iniciais do ensino fundamental será oferecida a residência 

educacional, etapa ulterior de formação inicial, com o mínimo de 

oitocentas horas de duração, e bolsa de estudo, na forma da lei (PLS 

227/07).  
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Com o passar do tempo, as ideias e propostas voltadas aos modelos de programas 

de formação docente foram se modificando, conforme o contexto político e social de cada 

época. Isto no que diz respeito às nomenclaturas e também às estruturas organizacionais, 

sem mesmo serem implementadas, de fato. Em algumas unidades da federação brasileira, 

ao longo dos anos, foram surgindo programas fomativos para professores, sendo que estes 

apresentavam estruturas de caráter modesto e fragmentado. 

Depois disto, conforme o Decreto de nº 8.977/2017 e a Portaria de Gabinete de nº 

38/2018,  foi instituído o Programa de Residência Pedagógica, quando percebeu-se a 

finalidade da indução, da fomentação e do acompanhamento da formação inicial e 

continuada de profissionais de magistério e os programas de estudo e pesquisa em 

educação e por considerar importante a formação inicial de professores da educação 

básica para o desenvolvimento humano e para a sustentabilidade do país.  

Com base nos pressupostos legais desta portaria de gabinete acima citada e 

confirmada no edital de nº 06/2018, as diretrizes deste programa vem nortear algumas  

ações das IES, em parceria com as escolas, no que concerne ao suporte e à articulação 

entre teoria e prática na formação de uma docência da contemporaneidade, a partir do 

artigo 1º: 

 
Instuir o Programa de Residência Pedagógica com a finalidade de 

apoiar Instuições de Ensino Superior (IES) na implementação de 

projetos inovadores que estimulem a arculação entre teoria e práca nos 

cursos de licenciatura, conduzidos em parceria com as redes públicas 

de educação básica. Parágrafo único. O público-alvo do Programa são 

os alunos dos cursos de licenciatura ofertados na modalidade presencial 

ou no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), por 

Instuições de Ensino Superior (IES) públicas e privadas sem fins 

lucravos. (CAPES, 2017) 

 

Neste sentido, o referido programa suge como alternativa para consolidar e 

estreitar um vínculo entre as Instituiçoes de Ensino Superior – IES,  e as escolas da rede 

de ensino da Educação Básica. Estas últimas, denominadas escola-campo, vêm 

proporcionar aos licenciandos vivências pedagógicas, visando contribuir 

significativamente para que as futuras práticas docentes dos professores em formação, 

incluídos neste processo formativo, aconteçam de forma coesa e coerente, seguindo as 

orientações curriculares e pedagógicas previstas na Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC, 2017) e que partam também do princípio da reflexão crítica e do respeito às 

condições humanas, políticas e sociais do aluno. 

O Programa de Residência Pedagógica apresenta uma estrutura organizacional 

totalmente respaudada nos documentos oficiais que regem a educação brasileira, ao 

mesmo tempo que baseia-se em pressupostos teóricos para estabelecer metodologias que 

contribuam de forma significativa à formação de uma docência da contemporaneidade, 

como prevê cada dispositivo do texto que compõe o edital de nº 06/2018. Contudo, a 

CAPES deliberou e distribuiu, em parceria com o governo federal brasileiro, as demandas 

referentes à cada área de conhecimento, à quantidade de profissionais e alunos a serem 

contemplados, aos valores de bolsas correspondentes aos níveis dos profissionais 

envolvidos no processo e alunos residentes, assim como à carga horária que deveriam 

cumprir para que o PRP pudesse ser sistematizado, de fato. Quanto à participação das 

intituições de ensino ou suas redes de origem, o Comitê de Articulação da Formação 

Docente de cada unidade federativa deveu se responsabilizar pela articulação.  



47 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

Ainda discutindo acerca da organização do PRP e trazendo á luz o íten 2.2.1.1 do 

referido edital, a carga horária determinada, que deve ser rigorosamente cumprida para a 

potencialização das ações pedagógicas que perpassam todo o processo de formação é de 

440 horas de atividades, sendo 60 delas destinadas à ambientação na escola; 320 horas de 

imersão, sendo 100 de regência que incluirá o planejamento e execução de pelo menos 

uma intervenção pedagógica e 60 horas destinadas à elaboração do relatório final; 

avaliação e socialização de atividades. 

No que se refere à clasificação dos atores incluídos no PRP, cada IES deverá  

dispor do Coordenador Institucional, ao qual será atribuída a função de responsável pelo 

projeto instituciona; o Docente Orientador por área de conhecimento, ao qual será 

delegada a função de orientar as ações dos residentes, estabelecendo a relação entre teoria 

e prática, durante o estágio; o Preceptor, que deverá ser o docente que atua numa escola 

de educação básica e que acompanhará os residentes na escola-campo e, finalmente, o 

próprio aluno residente, egresso da IES, que deve possuir matrícula ativa na instituição, 

a partir do 5º período do curso de graduação em licenciatura plena.   

 

Os subprojetos e suas especificidades 

 

O Programa de Residência Pedagógica vem propor ao graduando de  licenciatura 

plena inúmeros benefícios, enquanto estudante e futuro profissional que conduzirá um 

processo de formação de sujeitos no âmbito da educação básica que tenha bases em 

pressupostos teóricos, reflexivos, estéticos, inclusivos e que primem pelo respeito e o 

amor à vida.  

Em cada área de conhecimento, os residentes desenvolvem suas ações, pautando-

se em orientação de docentes que contribuirão diretamente na sua formação. No contexto 

do Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy, o PRP dispõe de uma equipe 

gestora composta pela coordenadora institucional, que é professora formadora desta 

instituição e por quatro docentes orientadoras, as quais atuam, especificamente de acordo 

com as áreas de conhecimento de Língua Portuguesa, Artes, Ciências da Natureza e 

Educação Física. 

Em se tratando mais especificamente do subprojeto da área de conhecimento 

Língua Portuguesa, sob o título de Alfabetização e Letramento na Formação de Leitores 

da Contemporaneidade, elaborado e apresentado dentro do projeto institucional registrado 

na Plataforma Freire pela docente orientadora, Liédja Lira da Silva Cunha, com a 

colaboração dos  profissionais do Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy 

incluídos no PRP, convém relatar que trata-se de um projeto que vem contribuir na 

formação inicial do aluno graduando de licenciatura plena em Pedagogia, na formação 

continuada do professor preceptor da escola-campo selecionada, no sentido de executar 

um conjunto de ações que busquem efetivar a relação entre a teoria e prática no ensino da 

língua materna, conforme as orientações previstas na Base Nacional Comum Curricular. 

No texto que compõe as ações explícitas no referido subprojeto, há uma 

peculiaridade pensada como própria da área de língua portuguesa no que concerne ao 

ensino da língua materna, bem como às concepções de linguagem e à observação e 

identificação dos diversos gêneros discursivos revelados durante o processo formativo. 

Contudo, percebe-se, também características comuns a todas as outras àreas, sabendo-se 

que elas precisam desenvolver suas atividades de cunho formativo e à luz da BNCC, 

assim como na perspectiva de articularem a efetivação de teoria e prática na conciência 

do discente residente. 

Ainda no que se refere ao subprojeto de Língua Portuguesa, é necessário tanto 

quanto possível, enquanto graduanda do curso de licenciatura em Pedagogia e residente,  
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perceber a sua importância para a formação do professor crítico, reflexivo e autônomo, 

uma vez que durante os dezoito meses em que as demandas do PRP forem executadas 

seja sugerido todo um processo de entrelaçamento das teorias reconhecidas na IES com 

as práticas pedagógicas próprias da escola-campo selecionada. Somado a isto, durante o 

curso do subprojeto, o residente deve adquirir a postura de pesquisador, tornando-se capaz 

de identificar as relações entre teoria e pratica a fim de que ambas contribuam 

significativamente com processo de aprendizagem do aluno, como propõe Garcia (1998, 

p. 21): 

 

Reconhecer a professora como capaz de teorizar a sua prática é para nós 

um princípio teórico-epistemológico que alicerça nossa postura política 

e que nos faz considerar a escola como espaço de teoria em movimento 

permanente de construção, desconstrução e reconstrução. (GARCIA, 

1998 p. 21) 
 

Neste sentido, entendemos que é necessário dar início às reflexões sobre nossa 

atuação no PRP, uma vez que devemos estar em constante movimento de reflexão não só 

de nossas práticas pedagógicas e acadêmicas, mas como pesquisadoras que buscam 

refletir e compreender como o processo de formação vem se construindo ao longo da 

nossa atuação na formação docente, seja essa formação inicial ou continuada. 

Foi então que percebemos a necessidade de investigar como o PRP vem 

contribuindo na formação de professores. Para isso, recorremos à análise dos relatórios 

produzidos pelos residentes, com o intuito de encontrarmos neles alguns indícios que 

revelassem o que pensam os atuais residentes sobre o PRP e sua contribuição na formação 

de cada graduando. 

Percebemos a necessidade de analisar, refletir e evidenciar algumas reflexões 

explicitadas nos relatórios produzidos pelos alunos residentes que atuam no subprojeto 

“Alfabetização e Letramento na formação de leitores da contemporaneidade”, do curso 

de Licenciatura em Pedagogia do Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy e 

com isto conhecer as expectativas e a sincronia de cada um deles acerca de cada processo 

que compõe as várias etapas do programa de formação e sua contribuição na formação de 

cada licenciando. 

 

4CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA: UM FAZER TEÓRICO 

METODOLÓGICO DA PESQUISA-AÇÃO 

 

Ao decidirmos realizar a pesquisa por hora apresentada, primeiro tivemos que 

fazer uma análise criteriosa sobre como poderíamos obter nossos dados de pesquisa. 

Refletindo sobre isso e analisando o contexto em que atuamos, fomos nos dando conta de 

que ao produzir os relatórios os residentes sentiam necessidade de registrar algumas falas 

que revelavam suas opiniões acerca de suas atuações no PRP e da contribuição deste para 

com sua atuação prática. Foi então que chegamos à conclusão de que os relatórios 

produzidos pelos residentes poderiam nos fornecer pistas fundamentais para 

compreendermos o que pensam os residentes que atuam no subpeojeto de Língua 

Portuguesa. 

Assim, por estarmos atuando diretamete no PRP, nossa pesquisa se caracteriza 

como uma pesquisa bibliográfica, de campo, e uma pesquisa-ação, de abordagem 

qualitativa. Pesquisa de campo porque para termos acesso a nossos sujeitos de pesquisa, 

precisamos ir atrás de documentos produzidos pelos alunos de Pedagogia que atuam no 

Programa Residêcia Pedagógca; é também bilbliográfica porque fomos em busca de 
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pressupostos teóricos a partir das teorias a que tivemos acesso no decorrer de nossa 

formação acadêmica; e constitui-se uma pesquisa-ação porque estamos diretamente 

envolvidas no contexto em que a pesquisa se inseriu, ou seja, somos participantes diretos 

do Programa Residência Pedagógica.  

Por estarmos atuando neste projeto, mais especificamente no subprojeto de Língua 

Portuguesa, fomos envolvidos de forma direta com os pressupostos que compreendem a 

linguagem como uma atividade fundamental para a realização de uma pesquisa. Assim, 

não tivemos nenhuma dúvida de que isso foi um fator prepoderante para percebermos que 

por meio da linguagem é possível compreender o outro e saber o que os sujeitos pensam 

sobre o contexto em que estão inseridos. Portanto, por meio dos relatórios acreditamos 

que serão revelados alguns pontos de vista acerca do PRP e de sua contribuição na 

formação inicial dos licenciandos em Pedagogia que fazem parte desse programa, uma 

vez que compreendemos a palavra dita como a essência do discurso, a essência ideológica 

de quem a pronuncia pois,  

 
Na realidade, nunca pronunciamos ou ouvimos palavras, mas ouvimos 

uma verdade ou mentira, algo bom ou mal, relevante ou irrelevante, 

agradável ou desagradável e assim por diante. A palavra está sempre 

repleta de conteúdo e de significação ideológica ou cotidiana. 

(VOLÓCHINOV, 20117, p. 181) 

 

Ou seja, por meio dos relatórios, mais precisamente dos enunciados que revelam 

reflexões dos sujeitos falantes, podemos tomar conhecimento e compreender o que 

pensam os residentes sobre todo o processo de sua formação docente. 

Para isso, selecionamos alguns enunciados dos relatórios dos residentes e fomos 

analisando-os à luz da concepção de linguagem enquanto interação, enquanto revelação 

de um dito a partir de um situação real e concreta de comunicação. Não enxergamos os 

dizeres como meras expressões corriqueiras acerca de algo, mas como dizeres que 

expressam uma realização prática da língua. 

Fomos elencando alguns relatórios e analisando enunciados que revelavam a 

tomada de consciência acerca do processo de formação docente. Os relatórios, que 

constituem um gênero discursivo, foram produzidos pelos residentes para atenderem às 

solicitações encaminhadas pela docente orientadora, como requisito de comprovação das 

práticas desenvolvidas no PRP, atendendo às exigências da CAPES, no item 2, que trata 

da Residência Pedagógica. Segundo o edital, no intem 2.2.1.1,  

 
A residência pedagógica terá o total de 440 horas de atividades 

distribuídas da seguinte forma: 60 horas destinadas à ambientação na 

escola; 320 horas de imersão, sendo 100 de regência, que incluirá o 

planejamento e execução de pelo menos uma intervenção pedagógica; 

e 60 horas destinadas à elaboração de relatório final, avaliação e 

socialização de atividades. (CAPES, 2017)  

 

Os relatórios passaram por um criterioso olhar que pretendia apenas destacar os 

momentos de reflexão registados pelos residentes, uma vez que nosso objeto de estudo se 

resume exclusivamente no olhar do residente sobre sua formação a partir da contribuição 

do PRP. Assim, os demais enunciados não foram contemplados aqui em nossos registros, 

porém foram considerados para que pudéssemos compreender os dizeres de forma 

contextualizada, pois não podemos analisar fragmentos que não consideram o todo como 

elemento fundamental para uma interpretação coesa e coerente da linguagem. 
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Os relatórios foram sendo identificados por meios de códigos que garantissem o 

sigilo dos nomes dos residentes. Portanto, os relatórios estão identificados por meio dos 

códigos R1, R2, R3, R4 e assim sucessivamente. A letra R significa Residente e o número 

1 significa a ordem em que os relatórios foram sendo analisados. 

Nossa análise sobre os dizeres dos residentes se pauta na concepção de linguagem 

que percebe a língua não como apenas uma expressão do pensamento ou meramente um 

instrumento de comunicação, uma estrutura, um código, mas como uma ferramenta de 

interação, que materializa o discurso de um sujeito social, histórico, cultural, político e 

ideológico. É assim que entendemos a linguagem, que buscamos perceber a essência de 

um discurso materializado por meio do texto. Portanto, na seção seguinte, vamos trazer 

esses dizeres e analisarmos como os residentes enxergam sua formação docente e o que 

pensam acerca do PRP que vem atuando conjuntamente a sua formação acadêmica. 

 

O QUE REVELAM OS DIZERES DOS RESIDENTES ACERCA DE SUA 

FORMAÇÃO INICIAL: ALGUMAS REFLEXÕES PRELIMINARES 

 

De posse aos relatórios dos residentes e atendendo ao que propõe o PRP no que 

diz respeito às atividades que devem ser realizadas pelos residentes, pelas professoras 

preceptoras, pelas docentes orientadoras e também pela coordenadora institucional do 

PRP, constatamos o quanto de valioso há nos relatórios produzidos pelos residentes. Ao 

lermos esses registros, fomos nos deparando com dizeres que são fundamentais para que 

possamos analisar, avaliar e melhorar tanto o projeto institucional do PRP quanto nossas 

práticas pedagógicas, administrativas e teórico-metodológicas. 

Os relatórios dos residentes foram revelando, embora ainda muito sutis, algumas 

situações vivenciadas por eles no decorrer de suas atuações no programa, que foram 

extremamente importantes para que fosse possível entendermos o que os residentes 

pensam acerca de sua formação e como estão compreendendo o dia a dia das práticas 

pedagógicas no ambiente escolar. Percebe-se que os residentes já demonstram que estão 

esperançosos com a possibilidade de conseguir serem pedagogos mais bem preparados 

quando concluírem o curso de Pedagogia, pois o PRP pode fazer a diferença em suas 

formações. Constatamos isso na fala de  R3, ao relatar o sentimento de privilégio por 

fazer parte, tanto do grupo de graduandos em Pedagogia do IFESP, quanto do grupo de 

alunos inscritos no PRP e espera que a aquisição dos conhecimentos advindos das duas 

vertentes possa facilitar o desenvolvimento das futuras práticas pedagógicas. 

Constatamos também, nos relatórios de alguns residentes, que  eles, a partir da 

observação das práticas pedagógicas na escola-campo, foram revelando a aquisição de 

um novo olhar sobre a atuação do professor, uma vez que enxergaram a rotina escolar 

como momentos propícios para novas descobertas na relação teoria e prática. É o que 

interpretamos na fala de R7, quando este afirma que “[...] no período da observação, 

pudemos constatar que a primeira fase da Residência Pedagógica nos fez despertar e 

conhecer o ambiente fora e dentro da escola-campo, oportunizando-nos um novo olhar de 

descoberta na educação do Ensino Fundamental, anos iniciais [...]”.  

Ou seja, ao fazer a escolha lexical “despertar” para comparar as realidades 

externas e internas da Educação Fundamental, R7 evidencia que este momento do 

Programa contribuiu para que fosse possível entender a relação entre o que tem aprendido, 

do ponto de vista teórico e o que tem presenciado na prática, estabelecendo, assim, a 

sistematização do estágio em sala de aula, proporcionando, portanto, a efetivação do que 

compreendemos como práxis, isto é, “processo em que teoria e prática dialogam em torno 

de uma ação crítica e reflexiva”. (MORAES, 2012, p. 20).  
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Se analisarmos com mais atenção, R7 evidencia que conseguiu despertar para a 

realidade da atuação pedagógica, porém, alega que foi um despertar e um conhecer ao 

mesmo tempo, nos levando a sugerir que ele ainda desconhecia essa realidade. Trazer 

para o diálogo esses dois verbos como habilidades que foram adquiridas a partir de uma 

atuação no Programa leva-nos a afirmar que, de alguma forma, o PRP está demonstrando 

que é possível alcançar seus objetivos como, por exemplo, o que foi proposto no objetivo 

geral do projeto institucional da Residência Pedagógica no IFESP, que diz o seguinte: 

 
Assim, espera-se que esses estudantes percebam-se como profissionais 

com competência para promover mudanças em si mesmo como futuros 

docentes, propiciando a eles apropriação de conceitos, habilidades e 

atitudes que lhes permitam realizar um ensino de qualidade nas escolas 

de Educação Básica do Rio Grande do Norte, de modo que possam atuar 

na sociedade contemporânea. (Rio Grande do Norte, 2018). 

 

Acreditamos, dessa forma, que o PRP está, embora evidenciado, ainda, de forma 

sutil, cumprindo uma de suas funções, que é proporcionar momentos de reflexões em que 

os residentes percebam a função do professor quando este está em atuação. É o que 

constatamos no discurso de R6, quando, ao observar algumas práticas pedagógicas da 

professora preceptora, na escola-campo em que atua, descreve a mesma como “uma 

professora alfabetizadora, dedicada, criativa, com domínio dos saberes necessários para 

a formação daquelas crianças”. Com essa fala, percebemos que temos professores que 

apresentam características que poderíamos encaixá-los no paradigma do professor que 

busca adquirir competências para ser capaz de atuar com qualidade, ou seja, ser 

competente no que faz.  

Assim, entendemos que quando R6 caracteriza a professora preceptora dessa 

forma, ele evidencia que essa professora parece representar o professor que defendemos, 

ou seja, o professor cujas características se concretizam no que Delors (2000) considera 

ser um profissional competente: aquele que “é capaz de ‘saber’, ‘saber fazer’ e ‘saber 

ser’. (DELORS 2000 apud RAMALHO; NUNËZ; GAUTHIER, 2004, p. 83). 

Sabemos, no entanto, que para isso se concretizar, de fato, é necessário que as 

agências de formação de professores estejam atentas às novas demandas sociais. É 

imprescindível que os programas de formação de professores garantam uma formação 

que prepare o profissional da educação para saber lidar com as mais variadas situações. 

Para isso, acreditamos que esses programas podem e devem, segundo Ramalho, Nunëz, 

Gauthier (2004, p. 102) “garantir uma sólida formação teórica, como ferramenta de 

reflexão, de crítica e construção da prática, para a participação consciente no 

desenvolvimento de projetos profissionais, sociais e individuais”.  

Face ao que foi posto anteriormente, nos parece razoável afimar que o PRP tem 

conseguido garantir essa formação teórica, uma vez que na reflexão de R4 podemos 

perceber que há uma reflexão desse residente quando afirma que os momentos de atuação 

na residência tem lhe proporcionado uma reflexão acerca de quem é, enquanto estudante 

de Pedagogia. Ele afirma que são os momentos vivenciados na residência que lhe permite 

se “autoafirmar”, percebendo-se como um sujeito que tem “vontade de aprender e de se 

aperfeiçoar”. 

 
A reflexão realizada até aqui sobre todos os nossos encontros é a de que 

a Residência Pedagógica é uma forma de contribuir para nossa 

formação, nessa perspectiva de alfabetização e letramento, é um 

momento de autoconfirmação de quem somos, uma equipe com 
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vontade de aprender e se aperfeiçoar cada vez mais no intuito de sempre 

estar em busca do conhecimento, pois Paulo Freire afirma que o mesmo 

é inacabado. (Reflexão de R4) 

 

O aluno residente R4, a exemplo dos alunos anteriormente citados, busca 

encontrar apoio nos dois processos nos quais encontra-se inserido, além de apoiar-se  nos 

pressupostos de Magda Soares para desenvolver suas práticas pedagógicas futuras na 

perspectiva de alfabetizar  letrando. 

Não obstante essa reflexão, R4 ainda sustenta sua análise reflexiva trazendo no 

bojo de suas discussões a fala de Paulo Freire, quando afirma que o sujeito é “inacabado”. 

Ao sustentar sua tese utilizando-se de um argumento de autoridade, R4 só reafirma o que 

pensamos sobre a formação de professores, a de que é função das agências formativas 

proporcionar momentos reflexivos que despertem o pensamento crítico-reflexivo sobre 

as ações formativas e profissionais a partir do que aprende-se na academia, nos programas 

de formação, enfim, nas discussões teóricas das quais os estudantes participam no 

decorrer de sua formação. 

Ao defendermos que as agências formativas têm essa função, estamos 

corroborando com Perrenoud (1993) apud Ramalho, Nunëz, Gauthier (2004) quando 

ressalta a complexidade da formação docente, destacando a importância de redefinir as 

competências que devem ser adquiridas pelo profissional professor. Segundo ele, há 

algumas razões que justificam essa importância. Dentre outras, destacamos a razão que 

diz: “aumentar a coerência entre a formação de professores e as finalidades e normas da 

política de educação”. (2004, 104). Ou seja, entendemos que uma das finalidades dos 

programas de formação é estabelecer uma relação intrínseca entre teoria e prática.  

Portanto, quando R4 destaca de Paulo Freire sua afirmação de que o sujeito é 

inacabado para sustentar seu posicionamento acerca da compreensão de que é um sujeito 

que tem vontade de aprender e de se aperfeiçoar, ele destaca o quanto é necessário estar 

em constante processo de formação, em permanente contato com o processo de ensino-

aprendizagem. 

Ainda tratando a respeito da relação intrínseca entre teoria e prática, podemos 

destacar também na fala de R1, ao tratar de sua experiência vivida na escola-campo, que 

ele evidencia sua satisfação em estar participando de um programa de formação que, 

segundo ele, contribuirá na e com a sua formação acadêmica: “Sinto-me privilegiada em 

poder participar do programa da Residência Pedagógica e vivenciar estas experiências de 

conhecimentos que irão possibilitar crescimento na construção da minha formação no 

curso de pedagogia”. (Reflexão de R1). Ele traz em seu relatório o sentimento de vitória 

pelo fato de poder participar da 1ª edição do PRP no âmbito do Instituto de Educação 

Superior Presidente Kennedy e, com isto, vê a real possibilidade de crescer 

profissionalmente, ao mesmo tempo que poderá contribuir com o crescimento do seu 

aluno. 

Em suas reflexões, constatamos que R1 também vê o PRP como uma 

oportunidade de unir teoria e prática. Ele afirma que com o PRP “[..] poderemos unir a 

teoria aprendida com a prática vivenciada, colaborando de forma ativa nesse trabalho 

maravilhoso”. (Reflexão de R1). Assim, a perspectiva que aqui defendemos é a de que o 

PRP vem, de alguma forma, já mostrando-se como um espaço de construção de reflexões 

teórico-metodológicas acerca da formação de professores em consonância com os 

programas de formação de professores. 

 

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 
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Os resultados, ainda em análise, pois a pesquisa ainda está em andamento, 

apontaram que os residentes conseguem perceber o Programa Residência Pedagógica 

como um programa que tem contribuído muito em sua formação, uma vez que 

proporciona uma relação intrínseca entre teoria e prática e os aproxima da atual realidade 

educacional. 

Além disso, cabe ressaltar também o quanto esse programa tem ajudado aos 

residentes a se perceberem como sujeitos que tem o que dizer e que tem a oportunidade 

de dizer, pois, ao serem convidados a produzirem relatórios, não só enquanto meros 

relatos, mas, principalmente, enquanto registros reflexivos, os residentes estão 

vivenciando momentos de registros escritos em que podem explicitar o que pensam 

acerca de sua formação. Podemos, portanto, afirmar que os relatórios reflexivos dos 

residentes constituem o que Bakhtin (2016) nomeia de “enunciados concretos como 

unidades reais da comunicação discursiva”. 

Ou seja, para Baktin (2016, p. 28 ), “o discurso sempre está fundido em forma de 

enunciado pertencente a um determinado sujeito do discurso, e fora dessa forma não pode 

existir”. Portanto, acreditamos que ao produzir os relatórios, com o objetivo de registrar 

também reflexões acerca do seu processo de formação, os residentes puderam se 

expressar, explicitar seus posicionamentos e, a partir deles, puderam deixar marcados 

juízos de valor, expressões e emoções, evidenciando, assim, seu lugar como sujeitos 

pensantes, ativos e capazes de, a patir de suas reflexões, compreenderem o mundo em que 

estão inseridos e tentar modificá-lo. 
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RESUMO 

O presente artigo é fruto de uma revisão de literatura de pesquisas realizadas acerca das 

produções acadêmicas em Teses e Dissertações, tendo como base consultada a Biblioteca 

de Dados de Teses e Dissertações (BDTD). O propósito era conhecer o que vinha sendo 

produzido sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), tomando 

como referência os anos de 2012 a 2018, período em que se desenvolveu o programa a 

nível nacional. A metodologia é de cunho qualitativo e por meio de revisão de literatura 

buscou-se conhecer o que vem sendo discutido sobre o “PNAIC”, particularmente no que 

concerne a formação de professores e suas práticas, tomando como material empírico 16 

(dezesseis) dissertações e 03 (três) teses. A análise da produção acadêmica sobre o 

“PNAIC”, no período em estudo, nos possibilitou observar algumas controvérsias. 

Enquanto algumas pesquisas apresentam a política como proposição de modelos 

engessados e hegemônicos, que não permitem a autonomia desses profissionais em suas 

práticas, outras pesquisas concebem a política como uma formação que trouxe 

contribuições significativas para as práticas docentes. Em alguns estudos o “PNAIC” é 

apontado como política necessária, porém não suficiente para uma promoção da 

qualidade da educação, deixando muitos pontos a serem consolidados tais como: 

valorização dos profissionais, propostas curriculares significativas, projetos pedagógicos 

não homogeneizados.   

 

Palavras chaves: PNAIC. BDTD. Práticas pedagógicas. Formação de Professores. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Este artigo compõe parte das atividades desenvolvidas em uma aprendizagem 

realizada na disciplina Pesquisa em Educação do Mestrado em Educação do Programa 

de Pós-Graduação em Educação (POSEDUC), da Universidade Estadual do Rio Grande 

do Norte (UERN). Trata-se de uma revisão de literatura na base de dados da Biblioteca 

Digital de Teses e Dissertações (BDTD) realizada no decorrer dos meses de outubro e 

novembro do ano de 2018. 

Para realização deste trabalho, recorremos à pesquisa denominada Estado da Arte 

caracterizada por Ferreira (2002, p.258): 

 
Como de caráter bibliográfico, elas parecem trazer em comum o desafio de 

mapear e de discutir uma certa produção acadêmica em diferentes campos do 

conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões vêm sendo 

destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares, de que formas e em 

que condições têm sido produzidas certas dissertações de mestrado, teses de 

doutorado, publicações em periódicos e comunicações em anais de congressos 
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e de seminários. Também são reconhecidas por realizarem uma 

metodologia de caráter inventariante e descritivo da produção 

acadêmica e científica sobre o tema que busca investigar, à luz de 

categorias e facetas que se caracterizam enquanto tais em cada trabalho 

e no conjunto deles, sob os quais o fenômeno passa a ser analisado. 

 

Ao abordar em seus trabalhos o Estado da Arte, Luna (2009) afirma que, “uma 

revisão de literatura é uma peça importante no trabalho científico e pode, por ela mesma, 

constituir um trabalho de pesquisa” (2009, p. 86). Assim sendo, inicialmente usamos 

como descritores os termos “PNAIC” e “Formação Continuada”, e apareceram muitas 

produções diversificadas, umas até que no título não apresentavam os descritores 

utilizados na busca.Dessa forma,percebemos que ainda estava amplo e para que se 

aproximasse do nosso objetivo que é conhecer o que se tem produzido sobre o Programa 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) e também conhecer os discursos 

que circulam sobre a referida formação, precisaria de uma nova busca para alcançar os 

objetivos, ou seja, delimitar com novas filtragens. 

Buscamos saber o que é apresentado como mudança nas práticas pedagógicas dos 

docentes do Ciclo de Alfabetização como decorrência da formação “PNAIC”. Que 

intervenções são mais recorrentes? Quais ressignificações são produzidas pelos docentes 

em suas práticas pedagógicas articulando com as atividades do “PNAIC”? O Estado da 

Arte nos permitiu uma maior aproximação com o que tem sido pesquisado no âmbito 

dessa política contribuindo para um amadurecimento com novos sentidos.   

Utilizamos a metodologia de cunho qualitativo e levantamento bibliográfico sobre 

as pesquisas nesse campo, assim sendo, analisamos permitindo enfatizar o que já se tem 

produzido e comentado sobre a formação “PNAIC”nos trabalhos acadêmicos, para que 

desta forma possamos conhecer melhor as produções da Formação Continuada de 

professores, principalmente com que relevâncias tratam as práticas pedagógicas, o 

currículo, as ações e procedimentos dos professores em sala de aula.  

Nesse sentido, por acreditar que o profissional se constitui todos os dias mediante 

suas práticas e reflexões nos seus espaços escolares e extra escolares dialogamos com 

Paulo Freire (1991, p. 58) destacando a relevância da formação continuada para os 

professores, uma vez que: 

 
Ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira às quatro horas 

datarde. Ninguém nasce educador ou é marcado para ser educador. A 

gente se faz educador, a gente se forma como educador 

permanentemente, na prática e na reflexão sobre a prática. 

 

Nessa perspectiva nenhuma formação dará conta de forma plena e desejável, cabe 

a cada um como sujeito ir à busca, inovar e acreditar, nesse processo contínuo de cada 

um apreender e ensinar de acordo com suas experiências vivenciadas e suas histórias de 

vida. De acordo com esse discurso buscamos analisar se o programa vem sendo 

ressignificado nas práticas pedagógicas dos docentes que participaram do programa, bem 

como, no que tange ao currículo proposto na formação. 

A formação de professores é algo que precisa ser repensado e reformulado, 

enfatizando as políticas de currículo, isso requer zelo, pois são eixos complexos e que 

exigem diversos saberes, ideias, aprimoramentos e posturas na sua elaboração para que 

se possa ter resultados mais positivos e um empoderamento do fazer pedagógico. A 

formação e o currículo nunca estão prontos, encerrados, precisam sempre ser construídos 

e aprimorados, a fim de que todos os atores do processo educacional se apropriem do 
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discurso perpassando pelas redes de saberes, no qual todos devem contribuir de acordo 

com seus cotidianos escolares no qual estão inseridos. 

É importante e necessário ressaltar que o Plano Nacional de Educação, aborda na 

meta 16: 

 
Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos 

professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, 

e garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação 

continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, 

demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.  

 

Por esse ângulo, acredita-se que através das 06 (seis) estratégias que estão sendo 

desenvolvidas nos estados e municípios brasileiros, a meta 16 (dezesseis) do Plano 

Nacional de Educação possa fomentar de maneira coesa futuras formações de professores 

que configurem em seus currículos atividades pertinentes e significativas, para uma 

consolidação de aprendizagens. 

Esse artigo está composto por três partes. A primeira parte é composta pela 

introdução que aborda os objetivos, a metodologia do Estado da Arte. A segunda parte 

trata do percurso metodológico no qual relatamos todo o caminho percorrido durante as 

pesquisas. E a terceira   parte é sobre o “PNAIC” na visão dos pesquisadores, no qual 

descrevemos o que eles dialogam sobre a formação e as práticas pedagógicas dos 

professores do ciclo de alfabetização. 

 

PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Com o objetivo de conhecer as produções na BDTD que focalizem a formação 

“PNAIC” e considerando os propósitos do presente trabalho, adotamos quatro momentos 

que são significativos e que norteia essa pesquisa, conforme citaremos a seguir. O 

primeiro passo foi que no mês de outubro de dois mil e dezoito acessamos o site da BDTD 

com dois descritores “Formação continuada” e “PNAIC”.Como resultados, encontramos 

82 (oitenta e duas) produções, dos quais 71(sessenta e um) são dissertações e 11(onze) 

teses. Observamos que ao refinar a busca no tópico assuntos apareceram: PNAIC, 

alfabetização, formação continuada e formação de professores.   

Dada a quantidade de trabalhos e com o propósito de nos aproximarmos às 

intenções da pesquisa, resolvemos filtrar por Assuntos/PNAIC, pois esse tema se 

aproxima bastante dos nossos objetivos e do que queremos conhecer. A filtragem mostrou 

25 (vinte e cinco) trabalhos de 06 (seis) instituições brasileiras, sendo 23 (vinte e três) 

dissertações e 2(duas)teses. Diante das leituras dos títulos percebemos que ainda não 

atendia o que buscávamos distanciando do nosso objeto de pesquisa.O que encontramos 

estava muito amplo, saindo do foco, sentimos nesse momento que precisaríamos fazer 

uma nova busca. 

Desse modo, reiniciamos a revisão de literatura com um novo olhar e adicionando 

mais um descritor: “PNAIC, Formação Continuada e Currículo”, currículo agora seria 

mais um descritor que iria nos dar um complemento. Utilizando todos os termos no site 

de busca do Banco de Dados de Teses e Dissertações (BDTD) e utilizando o filtro 

temporal de 5(cinco) anos de 2012 a 2018 conseguimos resultados satisfatórios, 

estávamos diante das produções que se aproximavam do que buscávamos. Apareceram 

19(dezenove) produções, 16 (dezesseis) dissertações e 03(três) teses. Esse material se 

encontra em 10 (dez) Instituições Brasileiras, estando 06 (seis) em repositórios e 04 
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(quatro) em Bibliotecas Digitais, todos os 19 (dezenove) em língua portuguesa e 

apresentam em Programas de Mestrado e Estudo.  

O segundo passo foi ler os títulos dos materiais encontrados e excluir os que não 

apresentassem: 1) Formação continuada- PNAIC (2012 a 2018);2) Práticas Docentes ;e 

3) Currículo ou Políticas Curriculares. Diante disso, dos 19 (dezenove) achados 

eliminamos 05(cinco) por não apresentarem em seus títulos os três itens citados acima. 

Ficando com 14(quatorze)produções e consequentemente partimos para a leitura dos 

resumos e foram eliminados 8(oito)por não estarem de acordo com o mapeamento que 

pretendemos discutir. Não é que os assuntos abordados não sejam interessantes ou 

significativos, porém se distanciava dos nossos objetivos.  

Os trabalhos que não foram para a análise tratam de algo mais especifico como o 

caderno de Geometria dentro da formação (PNAIC), aborda o Ensino da Matemática 

(PNAIC-2014), os demais se referem ao Ensino de História, Neurociência e do Direito de 

brincar. Assim sendo, após todo o processo de seleção, restaram 06 (seis) trabalhos para 

análise. 

O terceiro passo foi realizar a leitura do resumo de cada produção e conhecer o 

título, problema, referencial teórico, metodologia e os resultados que cada autor se propôs 

a pesquisar e relatar em seu trabalho acadêmico. Na maioria dos trabalhos nos resumos 

conseguimos compreender a pesquisa, em outras recorremos à introdução da própria 

pesquisa para que nos desse maiores subsídios. A cada leitura fomos ressaltando os 

tópicos principais e buscando compreender o trabalho pesquisado. Depois, de várias 

descobertas e de conhecer o que se discute sobre a formação “PNAIC” e suas práticas 

partimos para o último tópico: o “PNAIC” na visão dos pesquisadores. 

 

“PNAIC” NA VISÃO DOS PESQUISADORES 

 

Veremos a seguir alguns pontos da revisão de literatura dos seguintes autores: 

Manzano, Melo, Julioto, Munhoz, Costa e Barbosa vamos ver o que as pesquisas nos 

dizem.  

Manzano (2015), na sua dissertação: Formação Continuada de professores 

alfabetizadores do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) no 

Município de São Paulo, apresenta como problema compreender como ocorreu a 

formação continuada de professores alfabetizadores na Rede Municipal de Ensino de São 

Paulo em 2013, por meio da implementação do Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa (PNAIC), que entrou em vigor no Brasil a partir de 2012.A metodologia de 

trabalho foi analisar os documentos oficiais do programa referentes à formação 

continuada de professores e entrevistas com participantes dos processos de formação em 

andamento no ano de 2013.  

Como referencial teórico, Manzano adotou os conceitos de “culturas escolares” 

de AntonioViñaoFrago; “desenvolvimento profissional docente” de Carlos Marcelo e 

Denise Vaillant; e “regulação social” de Thomas Popkewitz. A autora em resultado da 

sua pesquisa coloca que a formação “PNAIC” é ultrapassada e autoritária, haja vista ser 

pensada de forma homogênea. Os professores não tem autonomia para exercerem suas 

ideias e suas culturas. Assim sendo, a autora traz a formação como uma política baseada 

em modelos prontos e de Estado Regulador. 

Silmara Melo (2015) em sua pesquisa intitulada Interrogações sobre o Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e a formação inicial do pedagogo na 

Paraíba: “Compromisso”, “adesão” e “pacto” na produção do professor 

alfabetizador apresenta como objetivo analisar a articulação entre as proposições 

expressas no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) com relação à 
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formação continuada do professor alfabetizador e as propostas de formação inicial dos 

cursos de Pedagogia das universidades públicas da Paraíba. Utilizou a metodologia um 

estudo documental, com os seguintes referenciais teóricos Foucault, Ball, Mainardes. 

Silmara afirma que é notória a falta de investimento das políticas, investe-se muito em 

políticas de modelos que limita as práticas alfabetizadoras, desconsiderando outras 

maneiras de alfabetizar. 

A dissertação de Julioti (2016) intitulada de A prática pedagógica 

alfabetizadora e a formação do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC)desenvolvida na Universidade Nove de Julho, em São Paulo, possui como 

objetivo analisar a prática pedagógica de docentes alfabetizadores(as) a partir da 

formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa “PNAIC”. A metodologia 

utilizada foi de cunho qualitativo e o instrumento de coleta de dados foram entrevistas 

semiestruturadas e observação, além de análise dos documentos oficiais que regem o 

referido Pacto. A pesquisa se fundamentou nos seguintes autores: Soares, Leal, Ferreiro, 

Freire, Nóvoa, Mortatti, Sacristán, Gatti para fundamentar a categoria formação de 

professores. Ao concluir sua pesquisa afirmou que o “PNAIC” foi uma medida 

necessária, mas não suficiente para a promoção efetiva da qualidade da educação, uma 

vez que demanda outras ações tais como infraestrutura, estímulo para a construção de 

propostas pedagógicas, bem como a valorização dos profissionais.  

Munhoz (2016) tem como título do seu trabalho: Formação Continuada: estudo 

da influência do “PNAIC” na prática dos docentes de Barueri pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, e mostras que seu objetivo é analisar implicações da 

formação continuada de professores alfabetizadores de primeiro, segundo e terceiro anos, 

na Rede Municipal de Ensino de Barueri. Na sua pesquisa foi utilizada uma abordagem 

qualitativa apoiada nos procedimentos de entrevista coletiva com os professores e 

gestores de duas escolas.  Na produção aborda os seguintes autores Placco, Tardif 

,Imbernón e Nóvoa.De acordo com a autora, nos mostra que em sua pesquisa afirma a 

importância das políticas de programas nas formações e no fortalecimento dos 

conhecimentos teóricos e práticos do professor. Que a ação do professor seja cada vez 

mais uma articulação entre teoria e prática. 

Na Tese de Costa (2017) Formação continuada para professores 

alfabetizadores: um estudo de caso sobre as contribuições do “PNAIC” no município 

de Ponta Grossa pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, seu objetivo é 

analisar quais as contribuições da formação continuada em matemática do PNAIC para a 

prática pedagógica aos professores alfabetizadores do Município de Ponta Grossa. 

Utilizou como metodologia análise documental, questionários, entrevistas e observação 

direta não-participante, seus teóricos são Nóvoa, Pimenta, Sacritán e Goméz, Serrazina, 

Tardif, Zeichner, Davis, Nunes, Almeida, Gatti. Costa apresenta em seus resultados que 

o “PNAIC” trouxe contribuições significativas para a prática docente, mas que apresentou 

algumas lacunas e fragilidades no processo de planejar, a escola não se envolve como 

deveria e a desconsideração de outras variáveis que interferem diretamente no trabalho 

do professor. 

Barbosa (2017) em sua Tese apresenta o título: Mudanças na prática docente 

de alfabetização no contexto do PNAIC, desenvolvido pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo. O objetivo principal deste trabalho foi investigar junto às 

professoras alfabetizadoras que participaram do curso do “PNAIC” em 2014, aspectos de 

desenvolvimento de sua formação, as mudanças que introduziram em suas práticas 

alfabetizadoras e quais dificuldades encontraram, assim como o desenvolvimento 

profissional das docentes alfabetizadoras. 
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Barbosa utilizou como metodologia a abordagem qualitativa, a análise 

documental, análise do conteúdo, a pesquisa documental, questionários e entrevistas e os 

seguintes teóricos: Bardin e Sacristán. Apresentou os sujeitos da pesquisa como 

indicadores de mudanças significativas em suas práticas, que o “PNAIC” mostrou 

avanços nas concepções, saberes e práticas de alfabetização e completou que os cursos 

de formação bem orientados oportunizaram  aos docentes transformações nas ações de 

ensino e aprendizagem nas escolas, trazendo impactos na qualidade da sala de aula. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A produção acadêmica nos anos de 2012 a 2018 mostrou que as pesquisas sobre 

o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) tratam de analisar as 

contribuições que ele trouxe para os professores do ciclo de alfabetização e 

consequentemente mostrar as práticas docentes após a formação, que posturas são 

adotadas após os encontros dessa formação. 

Os trabalhos analisados utilizaram a metodologia análise documental, bem como, 

metodologia de cunho qualitativo, questionários e entrevistas para analisar os dados 

pesquisados.  Os teóricos mais utilizados nas pesquisas para a fundamentação em 

formação de professores foram Nóvoa, Sacristán, Freire, Bardin e Gatti. Apenas um 

trabalho  apresentou  abordagem do ciclo de políticas de Ball e os teóricos foram 

Mainardes e Ball.  

As produções apresentaram algumas controvérsias, enquanto algumas pesquisas 

mostram como modelos engessados e hegemônicos, outras pesquisas veem como uma 

formação com significados para as práticas docentes e que as atividades oferecidas pelo 

“PNAIC”disponibilizaram uma melhor alfabetização aos alunos do ciclo. Diante disso, 

nos leva a pensar que mesmo o “PNAIC” trazendo suas significações ainda precisa muito 

de políticas que venham assegura de forma contundente a formação de professores. 

Dois trabalhos, o de Manzano e o de Melo, abordam que o “PNAIC” não teve 

tantas contribuições para professores e alunos,são concepções ultrapassadas e autoritárias 

que regula as práticas educativas deixando o profissional com pouca autonomia de 

decisões em suas atividades escolares. 

A dos autores Julioto, Munhoz, Costa e Barbosa mostram o “PNAIC” como 

formação com mudanças significativas nas práticas pedagógicas, que foi bem orientado, 

que trouxe impactos positivos na concepção dos professores alfabetizadores, 

apresentando novas posturas e um melhor profissionalismo. 

Diante das análises realizadas através do estado da arte descobrimos e observamos 

o que vem sendo pesquisado sobre a formação “PNAIC”, seus desafios, suas 

contribuições, suas ressignificações. No entanto, chegamos a conclusão que pretendemos 

realizar nossa pesquisa de Mestrado tendo como título: Sentidos sobre currículo e 

formação no âmbito do Pacto Nacional pela  Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) 

no município de Mossoró/RN. Primeiro porque nos identificamos e temos interesse, 

curiosidade na pesquisa e também porque não vimos nenhum trabalho destes acima 

citados abordarem a relação do currículo com a formação de professores.  

Assim sendo, de acordo com as leituras e estudos, percebemos quão importante e 

necessário é fazer uma articulação entre o currículo que a própria formação oferece e a 

formação de professores, para que possamos compreender como esse currículo foi 

elaborado, organizado, distribuído e orientado nos encontros de formação para os 

professores alfabetizadores e como eles apreendem para edificarem nos cotidianos 

escolares.  
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Portanto o Estado da Arte proporcionou uma vasta compreensão sobre as 

produções que se vem discutindo sobre o “PNAIC” e assim conseguimos delimitar 

melhor nosso projeto de pesquisa do Mestrado.A revisão de literatura foi um norteador 

para que pudéssemos reajustar a nossa pesquisar, nos deixando mais convictas. 
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RESUMO  

Considerando a formação de professores como um elemento fundamental para o ensino 

de Ciências da Natureza, a presente proposta, intitulada de Formação docente e relações 

étnico-raciais: reflexões sobre o Ensino de Ciências da Natureza no Maciço de Baturité-

CE apresenta-se como um recorte de uma pesquisa mais ampla, intitulada Perfil dos 

Professores de Ensino Médio de Ciências da Natureza e Matemática: um Mapeamento no 

Maciço de Baturité. O estudo objetiva analisar como a diversidade étnico-racial é 

trabalhada por docentes do Ensino Médio em escolas públicas do Maciço de Baturité. A 

investigação possui abordagem qualitativa e realizada por meio de entrevistas, buscando 

compreender aspectos metodológicos da abordagem dos docentes no processo de ensino 

e aprendizagem de ciências da natureza e suas relações com a diversidade étnico-racial, 

possibilitando uma leitura real das práticas interdisciplinares existentes no ambiente 

educacional. Em suma, os dados revelam que a diversidade étnico-racial é pouco 

abordada pelos docentes no cotidiano escolar, devido a questões relativas à formação e a 

fatores externos, como contratos temporários, exercício da docência em mais de uma 

escola ou disciplina, pouca abordagem da temática em materiais didáticos, o que implica 

diretamente no ensino da temática. Nessa perspectiva, a realização deste estudo 

possibilita um diálogo entre as necessidades formativas dos docentes, caracterizando-se 

como subsídio para análise e viabilização de propostas de formações contínua.  

 

Palavras-chave: Formação docente. Relações étnico-raciais. Ensino de ciências. 

 

 

INTRODUÇÃO  

A aprendizagem escolar apresenta-se como um processo formativo em que o 

docente através de suas percepções e experiências profissionais e pessoais, torna-se na 

maioria das vezes responsável pelo desenvolvimento cognitivo, socioemocional e crítico 

dos educandos, possibilitando a todos os envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem um novo olhar perante o contexto social em que vive.  

A reflexão sobre as práticas docentes e sua relevância na promoção de formações 

com abordagens interdisciplinares, bem como discussões de temas pertinentes, como a 

educação das relações étnico-raciais são fundamentais, tendo em vista que o ensino e 

aprendizagem são influenciados por todas as relações escolares.  
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A escola é compreendida como espaço-tempo democrático e favorável para se 

trabalhar a diversidade, principalmente nos conteúdos didáticos das Ciências da Natureza, 

o que é considerado fundamental para promover a cidadania. De acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais “[...] a educação das 

relações étnico-raciais impõe aprendizagens entre brancos e negros, trocas de 

conhecimentos, quebra de desconfianças, projeto conjunto para construção de uma 

sociedade justa, igual, equânime” (BRASIL, 2004, p. 13). 

Com a implementação da Lei n° 10.639/2003, a diversidade étnico-racial tem sido 

alvo de reflexões e discussões no cenário político-social e educacional brasileiro, 

considerado um espaço plural que pode fomentar discussões acerca da natureza das 

relações humanas. Para tanto, a referida lei lança luzes para o debate em torno da 

valorização e reconhecimento da identidade, da história e da cultura dos negros e 

indígenas brasileiros (BRASIL, 2003). Para Gomes (2002), esse reconhecimento 

identitário é fundamental, pois a identidade negra é um elemento dinâmico construído 

permanentemente, por meio da relação com o outro.  

Nesse sentido, a atuação da instituição educacional é relevante para a afirmação 

de identidades que poderão ser configuradas de forma positiva ou não, dependendo do 

tratamento destinado aos valores culturais e étnico-raciais na esfera das práticas 

pedagógicas. Diante do exposto, esse estudo, fruto de uma pesquisa mais ampla, intitulada 

“Perfil dos Professores de Ciências da Natureza e Matemática: um Mapeamento no 

Maciço de Baturité”, objetiva analisar como a diversidade étnico-racial é vinculada ao 

processo de ensino aprendizagem e trabalhada por docentes do Ensino Médio em escolas 

públicas do Maciço de Baturité.   

 

RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA NO 

ENSINO MÉDIO 

 

Após séculos de escravidão, a sociedade brasileira ainda perpetua desigualdades 

raciais. No entanto, a luta e resistência dos movimentos sociopolíticos que buscam 

garantias dos direitos que assegurem a diversidade cultural, étnico-racial, religiosa, 

política, entre outras vem alcançando algumas conquistas, como a criação de leis, a 

exemplo, a 10.639/03, que estabelece a inclusão da temática História e Cultura Afro-

Brasileira na Rede de Ensino e a 11.645/08, que complementa a lei anterior, inserindo a 

História e a Cultura Afro-Brasileira e Indígena no currículo obrigatório do Ensino 

Fundamental e Médio, entre outras. 

A exigência de novos paradigmas e práticas educacionais, especialmente no 

tocante à formação inicial de professores no trato com a diferença e a diversidade, das 

relações étnico-raciais no ensino de Ciências e cotidiano escolar é abordado por Verrangia 

e Silva (2010). O autor, em sua discussão sobre os desafios e potencialidades do ensino 

de Ciências no bojo da cidadania, relações étnico-raciais e educação, destaca cinco eixos 

temáticos fundamentais para uma abordagem formativa: i) impacto das Ciências Naturais 

na vida social e racismo; ii) superação de estereótipos, valorização da diversidade e 

Ciências Naturais; iii) África e seus descendentes e o desenvolvimento científico 

mundial; iv) ciências, mídia e relações étnico-raciais; v) conhecimentos tradicionais de 

matriz africana e afro-brasileira e Ciências. 

A convicção de que uma articulação entre conteúdos e práticas educativas 

referenciadas nas relações étnico-raciais possa transformar o ensino de ciências em uma 

ferramenta fundamental na inclusão social, na formação cidadã de combate ao racismo, 

diminuição da desigualdade étnico-racial e toda forma de discriminação é assegurada 
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pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais. 

Com efeito, 
 

A Educação das Relações Étnico-Raciais tem por objetivo a divulgação 

e produção de conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores 

que eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os 

capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que garantam, a 

todos, respeito aos direitos legais e valorização de identidade, na busca 

da consolidação da democracia brasileira (BRASIL, 2004). 
 

Dentro dessa perspectiva Verrangia e Silva (2010, p. 710) afirmam que é 

necessário que “a história dos afro-brasileiros e dos africanos seja compreendida de forma 

não distorcida, o que inclui a valorização das significativas contribuições que eles deram 

para o desenvolvimento humano e, particularmente, para a construção da sociedade 

brasileira”. Essa afirmação dialoga contra o sentido distorcido de uma visão singular da 

formação da sociedade brasileira. De acordo com as ideias de Caprini (2016, p.10) 

precisamos: 
 

Reconhecer que vivemos em uma sociedade multicultural e com 

desafios para conviver com as diferenças, nos provoca uma necessidade 

de repensar a forma como a sociedade contemporânea está organizada 

nas relações sociais de modo geral, e na escola de modo específico. E 

de reconhecer o papel da educação nesse contexto, torna-se assim, um 

elemento fundamental nas transformações sociais, buscando respostas 

para os desafios da pluralidade cultural.   
 

Nessa perspectiva, a pluralidade do contexto formativo brasileiro exige aplicação 

de esforços na criação de condições da oportunidade iguais para todos, no sentido de 

combater a profunda desigualdade social e racial. De acordo com Gomes (2006, p. 14) é 

necessário “a concretização da igualdade racial e da justiça social precisa deixar de fazer 

parte somente do discurso da sociedade brasileira e se tornar, de fato, uma iniciativa real, 

aqui e agora”. 

Dialogando com relações étnico-raciais numa perspectiva mais abrangente e no 

fortalecimento da sua implementação efetiva nas redes de ensino, Macedo (2015) aborda 

o etnocurrículo como um caminho concreto para a dinamização das relações existentes 

entre os sujeitos envolvidos, direta ou indiretamente na construção da proposta curricular. 

Nesse sentido, o autor afirma que etnocurrículo: 
 

Prima pelo exercício e também por um tipo de rigor em analisar sua 

pertinência, documentando a produção da metaformação exercitada 

pelos formandos, ou seja, como estes refletem de forma crítica seus 

processos de aprendizagem e os caminhos (métodos) pelos quais 

constroem esses processos (MACEDO, 2015, p. 23). 
 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), por sua 

vez, afirmam que o ensino no âmbito das “Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias indica a compreensão e a utilização dos conhecimentos científicos, para 

explicar o funcionamento do mundo, bem como planejar, executar e avaliar as ações de 

intervenção na realidade” (BRASIL, 2000, p. 20). 

Tal compreensão chama a atenção para a importância da educação das relações 

étnico-raciais, ou seja, o estabelecimento de processos educativos sistemáticos que 

favoreçam a superação de preconceitos raciais, “estimulem a viverem práticas sociais 

livres de discriminação e contribuam para que elas compreendam e se engajem em lutas 
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por equidade social entre os distintos grupos étnico-raciais que formam a nação 

brasileira”, contribuindo para a construção de uma identidade étnico-racial positiva 

(VERRANGIA; SILVA, 2010, p. 710). 

Em relação ao ensino de Ciências, Pozo e Crespo (2009, p. 251) confirmam que 

“o modelo tradicional, baseado na transmissão de saberes conceituais estabelecidos, não 

assegura um uso dinâmico e flexível desses conhecimentos fora da sala de aula e, além 

disso, gera numerosos problemas e dificuldades dentro dela”. Assim, é preciso que o 

docente em conjunto com os estudantes encontre formas adequadas ao ensino e à 

aprendizagem.  

Verrangia e Silva (2010) destacam que o ensino de Ciências deve favorecer o 

estabelecimento de relações sociais éticas, haja vista que, em sua essência, contribui para 

a formação de cidadãos, sobretudo quando se relaciona à diversidade étnico-racial. 

Assim, reflexões acerca do trabalho docente com ênfase na abordagem mais aprofundada 

de temas como educação das relações raciais são relevantes para fomentar práticas 

pedagógicas que considerem a diversidade humana presente nas instituições educacionais 

e a valorização desta diversidade. 

 

CAMINHOS METODOLÓGICOS  

 

A presente pesquisa possui é de natureza qualitativa, pois busca analisar como a 

diversidade étnico-racial é trabalhada por docentes do Ensino Médio em escolas públicas 

do Maciço de Baturité. Com relação às estratégias de aproximação com a realidade, a 

investigação realizou a coleta de dados por meio de entrevistas com docentes dos treze 

municípios do maciço de Baturité. 

Para esse estudo foram selecionados nove docentes do Ensino Médio, sendo três 

de Biologia, três de Física e três de Química, com lotação nas duas escolas estaduais de 

tempo integral, pertencentes aos municípios de Redenção e Acarape. Vale destacar que a 

escolha dos municípios se deu pelo fato de as duas escolas apresentarem uma 

característica singular, o Ensino Médio em Tempo Integral e se encontrarem próximas 

aos três campi da Universidade Internacional da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira-

UNILAB. 

Segundo Marconi e Lakatos (2003, p. 195), a realização de entrevistas se 

configura como um instrumento substancial para coleta de dados, pois é “[...] um encontro 

entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de determinado 

assunto, mediante uma conversação de natureza profissional”. Vale destacar que as 

entrevistas foram realizadas no momento do planejamento dos docentes, às quintas-feiras, 

dia que os professores de Ciências da Natureza e Matemática do Maciço de Baturité têm 

reservado para o planejamento. 

Nessa perspectiva, o presente estudo é um recorte do projeto de pesquisa intitulado 

Perfil dos Professores de Ciências da Natureza e Matemática: um Mapeamento no Maciço 

de Baturité, realizado em 2018. De posse do material coletado, optamos por analisar as 

questões que abordavam sobre o (possível) trabalho com a diversidade étnico-racial na 

escola, bem como o possível diálogo entre a diversidade étnico-racial e as disciplinas de 

Biologia, Física e Química, de acordo com a área de atuação dos entrevistados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A educação desempenha um papel fundamental na sociedade, pois é responsável 

por propiciar qualificação aos indivíduos. Considerando seu papel, a instituição 

educacional assume a responsabilidade de ir para além de seus muros, uma vez que se 



66 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

constitui como um espaço de diálogo, convivência e aprendizagens entre discentes e 

docentes. 

Sopesando a importância da escola na formação social e humana de seus 

educandos e de que nesta instituição discussões sobre questões étnico-raciais são 

fundamentais para evitar manifestação de preconceito racial questionamos aos docentes 

de biologia, química e física de duas escolas estaduais do maciço de Baturité se a 

diversidade étnico-racial era trabalhada na escola e de que forma. 

Na percepção de alguns docentes a diversidade é trabalhada nas aulas associada a 

conteúdos, conforme segue. 

 
É com certeza, depois da vinda da UNILAB para cá com os 

estrangeiros, com certeza melhorou muito, 100% e até a própria 

cobrança de estar atualizado, vendo a questão das leis, mas assim de 

forma geral, a escola sempre procura ver datas, eventos nas próprias 

disciplinas; a gente está tendo a preocupação se os livros abordam tais 

assuntos, como a gente pode acrescentar algo novo mesmo que o livro 

não aborde, então essa preocupação está sendo constante (PROBIO1). 

 

Eu acredito que isso esteja inserido no meu cotidiano da disciplina. Eu 

digo muito aos meus alunos: algo que tem bonito na biologia é que ela 

não é preconceituosa, que ela não trabalha com questão de raça, etnia e 

sim com o corpo. Então eu não tenho dificuldade com esse tema. 

(PROBIO2). 

 

A gente trabalha as questões étnico-raciais nas eletivas, nós temos 

clubes, estudantis e eletivas, que são disciplinas diferenciadas que a 

gente aborda esse tema. E nas ciências humanas, na linguagem, então, 

quando se dá para trabalhar com a interdisciplinaridade, a gente está 

sempre trabalhando o tema étnico racial. Mas, ela é trabalhada com 

ênfase maior, nas ciências humanas, nas eletivas e nos clubes 

(PROBIO3). 

 

Os participantes revelam que, em certa medida, a temática vem sendo trabalhada 

nas escolas. Gomes (2011) destaca que grande parte dos trabalhos que são desenvolvidos 

no ambiente educacional é fundamentada de forma sucinta no conteúdo sobre relações 

étnico-raciais, fator que coloca em xeque a eficácia da lei 10.639/2003 no que tange às 

mudanças nos padrões de relações étnico-raciais nos currículos escolares.  

Vale referir que a Lei 10.639/03 (BRASIL, 2003) altera a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional – LDB/Lei 9.394/96, (BRASIL, 1996) tornando obrigatório o 

estudo sobre a cultura e história afro-brasileira e africana em instituições públicas e 

privadas de ensino, e estimulando, orientando e assegurando a inserção de discussões da 

história dos negros nas escolas.  

Nesse sentido, a falta de discussões aprofundadas na temática tem possibilitado 

uma serie de consequências, como por exemplo a permissão de  

 
Uma pretensa superioridade branca, sem que haja questionamento 

desse problema por parte dos(as) profissionais da educação e 

envolvendo o cotidiano escolar em práticas prejudiciais ao grupo negro. 

Silenciar-se diante do problema não apaga magicamente as diferenças, 

e ao contrário, permite que cada um construa, a seu modo, um 

entendimento muitas vezes estereotipado do outro que lhe é diferente. 

Esse entendimento acaba sendo pautado pelas vivências sociais de 
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modo acrítico, conformando a divisão e a hierarquização raciais 

(BRASIL, 2006, p. 21). 

 

Embasados nisto, discussões sobre a temática são extremamente necessárias para 

formar cidadãos que saibam lidar e respeitar as diferenças. Dessa forma, a abordagem 

sobre a temática não deve ser só de maneira indireta em projetos e no dia da consciência 

negra como destacado por alguns docentes, conforme segue. 

 
Sim. Quem trabalha mais nessa parte são os professores de linguagens, 

inclusive em um projeto NTTPS. (PROFIS1). 

 

Sim, tem os projetos que eles escolhem uma data para fazer uma 

culminância do que foi abordado em sala de aula para apresentarem 

para os demais. (PROQUI1). 

 

A gente trabalha muito isso de uma maneira indireta, mas a gente tem 

os eventos como o dia da consciência negra; esses elementos em 

questão de praxe, sempre damos aquela ressaltada básica. De uma 

maneira geral eu creio sim que a gente não tem tanta dificuldade em 

relação a isso, eu vejo por parte dos alunos que são mais importantes 

nessa história, eles são muito flexíveis, conscientes, respeitosos uns 

com os outros. (PROQUI2). 

 

A cultura afro brasileira é trabalhada sim, principalmente 20 de 

novembro, que é o dia internacional da consciência negra, a gente 

trabalha com os alunos. Na minha disciplina, trabalhei mais na parte de 

astronomia, latitude e longitude, não entrei na cultura, porque fica um 

pouco complicado, mas esse aí é um desafio que eu tenho que engajar, 

um projeto na minha disciplina que envolva a cultura afro. (PROFIS2). 

 

Sim, é trabalhado durante o ano em projetos e no mês de novembro é 

mais nítido; existem também momentos interativos onde abordamos 

essa temática (PROQUI2). 

 

É necessário que “a história dos afro-brasileiros e dos africanos seja compreendida 

de forma não distorcida, o que inclui a valorização das significativas contribuições que 

eles deram para o desenvolvimento humano e, particularmente, para a construção da 

sociedade brasileira”. (VERRANGIA e SILVA, 2010, p. 710). Nessa perspectiva abordar 

essa temática apenas em projetos ou no dia da consciência negra não satisfaz a mudança 

de percepção necessária. É preciso um adequado planejamento e o trabalho sistemático 

com a questão intercultural. 

Tal compreensão chama a atenção para a importância da educação das relações 

étnico-raciais, ou seja, é necessário que a escola crie alternativas que favoreçam a 

superação do preconceito racial. Para Verrangia e Silva (2010, p.710) é necessário que as 

escolas “estimulem a viver práticas sociais livres de discriminação e contribuam para que 

elas compreendam e se engajem em lutas por equidade social entre os distintos grupos 

étnico-raciais que formam a nação brasileira”, possibilitando a construção de uma 

identidade étnico-racial positiva. 

Refletindo sobre a necessidade de uma construção étnica positiva, questionamos 

aos docentes se era possível o diálogo entre a disciplina que lecionavam e a diversidade 

étnico-racial. Os entrevistados destacaram que: 
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Sim, nos próprios exemplos abordados nas aulas você pode colocar um 

contexto que aborde isso e você como professor pode discutir 

(PROQUI1). 

 

Com certeza. Por exemplo, as culturas os povos, na própria área da 

genética, a contribuição de novas linhagens, eu acho que é bem possível 

que esses organismos interagem tanto aqui como em outros países, é 

tranquilo dá para fazer normalmente (PROBIO1). 

 

Sim, eu trabalho muito exaltando as vantagens que os negros possuem, 

como o índice quase zero de câncer de pele, a arcada dentária, entre 

outros fatores positivos (PROBIO2). 

 

Quando eu estou trabalhando a genética, eu busco sempre trabalhar a 

diversidade cultural, então é o ponto principal que eu foco, justamente 

na genética (PROBIO3). 

 

Sim, junto com os alunos do PIBID trabalhei conteúdos de química 

relacionando com coisas como estrutura química da tinta usada por 

povos, transformando conteúdo em algo mais dinâmico para o aluno 

(PROQUI3). 

 

Considerando o saber escolar como produto de diálogos faz-se necessário que 

sejam estudadas a fundo as contribuições da cultura africana e afro-brasileira, as quais 

marcam praticamente todos os contextos deste país e isso seria um passo decisivo na 

educação para as relações étnico-raciais.  

Gomes (2010) enfatiza que essas relações envolvem mais de um sujeito, são 

datadas historicamente, e permitem que se enxergue tanto a produção dos privilégios 

quanto das opressões e limitar-se apenas ao desenvolvimento de projetos não é 

suficiente para possibilitar uma mudança de consciência e efetivar a lei 10.639/2003. 

A percepção de que a abordagem das questões étnico-raciais precisa ser melhor 

relacionada com a disciplina e debatida no cotidiano educacional já foi percebida por 

alguns dos entrevistados ao destacarem em seus depoimentos que: 

 
Boa parte das pessoas, até mesmo as que ensinam, não estão a par ou se 

estão a par tem dificuldade de explicar as relações étnico-raciais no 

ambiente escolar (PROQUI2). 

 

Pois é, esse aí é o meu desafio, então eu tenho que pesquisar bastante 

para criar um projeto, para trabalhar na minha disciplina que eu ainda 

não encontrei. E é porque o tempo que a gente tem é muito curto para 

pesquisar alguma coisa (PROFIS2). 

 

A gente ajuda no que pode fazer, mas eu não consigo relacionar minha 

disciplina com a temática (PROFIS3). 

 

É possível, só que precisa quebrar barreiras nessa transição porque um 

professor da Matemática ainda está muito ligado a Matemática; essa 

parte social meio que é um pouco distante, então precisa-se talvez de 

um curso, uma integração entre as áreas, principalmente a parte de 

humanas, linguagens com a parte da Matemática (PROFIS1). 

 

É notório que os docentes têm consciência sobre a importância da abordagem e 
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da realização de discussões sobre as relações étnico-raciais. No entanto, é preciso 

ultrapassar os modelos excludentes, com a proposição de novas concepções e práticas 

de educação e de formação docente. Dessa forma, as instituições escolares, 

consideradas espaços de múltiplas relações, devem repensar suas práticas pedagógicas, 

tendo em vista que são ambientes privilegiados para as discussões que abordam o 

preconceito, já que a mentalidade reproduzida em seu meio indica como se manifesta 

na sociedade. 

Debater em sala de aula sobre o contexto a diversidade étnico-racial oportuniza 

o entendimento das condições históricas em que os negros foram tratados e os seus 

desdobramentos na contemporaneidade, estimulando mudanças de pensamento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente artigo teve como objetivo analisar como a diversidade étnico-racial é 

trabalhada por docentes do Ensino Médio em escolas públicas do Maciço de Baturité, 

revelou a importância da temática da educação das relações étnico-raciais no contexto do 

ensino de Ciências da Natureza para ultrapassar o preconceito racial ainda predominante 

na sociedade brasileira. 

No entanto, as instituições educacionais precisam avançar nas discussões sobre os 

saberes escolares e a diversidade étnico-cultural, precisando ir além de projetos ou 

abordagem em datas comemorativas, como o dia da consciência negra. É necessário que 

estas instituições trabalhem de forma significativa a educação das relações étnico-raciais 

nos conteúdos das disciplinas ou de modo transversal. 

É notório que com a implementação da UNILAB algumas mudanças ocorreram 

no Maciço de Baturité, sobretudo nos municípios mais próximos. No entanto as mudanças 

ainda não foram suficientes para efetivar a lei 10.639/2003 e assegurar discussões efetivas 

neste ambiente. A pesquisa desvelou a necessidade de fortalecer a interdisciplinaridade, 

os diálogos interculturais, a leitura crítica da realidade, o fortalecimento das identidades 

e dos conhecimentos dos estudantes. 
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RESUMO 

Este trabalho, buscou compreender como o curso de Pedagogia da UERN, Campus 

Central, formou os professores polivalentes para ensinar matemática nos anos iniciais da 

Educação Básica, entre os anos de 2012 e 2016, a partir da ótica dos formadores de 

professores. Para isso, realizamos uma pesquisa qualitativa, a partir da produção e análise 

de entrevistas com os professores que lecionaram a disciplina de Ensino de Matemática 

no período de delimitação da pesquisa. Através das narrativas, propostas surgiram para 

atenuar as barreiras impostas pelo enxugamento da matriz, relatando-se a necessidade de 

um olhar mais atento sobre as práticas de ensino interdisciplinares e integradas. Por fim, 

infere-se que há necessidade de repensar e ampliar o processo de formação de professores, 

compreendendo as transformações da sociedade e das necessidades percebidas diante dos 

relatos das entrevistas, além de levantar a necessidade de se pensar em uma nova 

reformulação curricular do curso de Pedagogia da UERN, Campus Central.  

 

Palavras-chave: Professor Polivalente. Educação Matemática. Formação de professores. 

Pedagogia. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A profissão de professor se torna foco de políticas públicas para a educação, 

buscando-se formar esse profissional de modo a atingir os objetivos fundamentais à 

formação do indivíduo integral. Com isso, devido às mudanças constantes nesse campo 

de atuação, muitas são as transformações nos processos formativos, visando sempre à 

formação de um profissional capaz de lidar com as diferentes necessidades e contextos 

diante da importância escolar. (BRASIL, 1999, p. 24). 

O curso de pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte (UERN), campus central, foi criado no final da década de 1960, 

mais precisamente em 1967, e desde sua criação vem sendo modificado. Sabendo-se 

dessas mudanças e da necessidade de formar profissionais habilitados para ensinar 

diferentes disciplinas, dentre as quais a matemática, estudamos, neste trabalho, como esse 

curso vem formando esse profissional para atuar na educação básica, anos iniciais, 

notadamente no ensino da matemática.  

Essa intenção surge a partir de questões levantadas referentes à formação para o 

ensino de matemática do pedagogo graduado no curso de Pedagogia da UERN, campus 

central, além das experiências vividas por um dos autores do trabalho durante o Estágio 

Supervisionado nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, no 6° período, oportunidade 

na qual foi possível perceber a dificuldade da professora em lecionar a matemática, além 

das dificuldades de outros colegas em formação para ensinar os conteúdos básicos da 

matemática. Compreendendo que ao pedagogo, nessa etapa da educação de crianças, é 

atribuída a responsabilidade de ensinar os conteúdos das diferentes disciplinas, e a partir 

dessas vivências, entendemos que surge a necessidade de pesquisar, estudar e discutir tal 

panorama. 
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Partindo dos preceitos apresentados e inquietações reveladas, despertamos para o 

seguinte problema de pesquisa: como o curso de Pedagogia da UERN, campus central, 

busca formar os professores polivalentes para lecionar Matemática nos anos inicias do 

Ensino Fundamental?  

 Destarte, temos como objetivo geral compreender como o Curso de 

Pedagogia da UERN, campus central, formou os professores polivalentes para ensinar 

matemática nos anos iniciais da Educação Básica, entre os anos de 2012 e 2016, a partir 

da ótica dos formadores de professores22. Cabe ressaltar que delimitamos a pesquisa a 

partir de 2012 por ser o ano em que foi implementada a última reformulação do Projeto 

Político do Curso em questão. 

A organização do estudo foi dividida em duas partes essenciais e correlatas: 

primeiro, foi realizado um processo teórico-analítico e, posteriormente, produzidos dados 

sobre o curso a partir de entrevistas. Expostos a motivação, objetivos e contexto do 

estudo, em seguida, apresentaremos o aporte teórico que buscam revelar pistas para 

compreensão sobre o objeto de estudo.   

 

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR POLIVALENTE NO BRASIL 

  

O termo polivalência, no contexto da educação, é definido pela atribuição dada ao 

professor dos anos iniciais para o ensino de diferentes áreas de conhecimento. Cruz (2017, 

p. 126) afirma que o perfil de professor polivalente está associado a um profissional 

atuante em “diferentes áreas de conhecimento, articulando conhecimentos e 

procedimentos sobre o processo educativo, em termos de conteúdos e métodos, de modo 

a atender às especificidades da preparação integral do aluno. ”   

Fato importante na história da formação docente para a polivalência é a criação 

dos Institutos de Educação nos anos de 1930, orientadas por Anísio Teixeira e Fernando 

Azevedo, provocando nova perspectiva para a formação de professores, que incluiu a 

pesquisa com foco na Educação, tendo como principal aspecto de estudo o ensino.  

A partir dessa concepção, sobreveio um novo olhar para a formação de 

professores, passando-se a requerer a formação docente em nível superior, nos anos de 

1970, com a habilitação dada pelo curso de Pedagogia – mas, até então, aceitava-se a 

formação em nível de segundo grau –, e ainda sua reafirmação e restrição com a 

promulgação da LDB 9.394/96. 

Nesse ínterim, com a promulgação das Diretrizes Curriculares Nacionais em 2006, 

pela Resolução CNE 01/2006, quando novos debates sobre a formação do docente para 

lecionar nos anos iniciais do ensino fundamental surgem, pois é evidenciado que o curso 

de Pedagogia deve assumir a responsabilidade de formar esses profissionais da educação 

em nível superior, e ainda habilitar esse profissional para o ensino infantil e as demais 

ações pedagógicas em outras áreas do ensino, como apoio escolar e na gestão, com isso 

houve alargamento no currículo, provocando algumas dificuldades decorrentes na 

atualidade, tendo em vista as várias habilitações que o curso de Pedagogia deve formar o 

indivíduo para o trabalho pedagógico, estabelecidas nos Pareceres CNE/CP n° 5/2005 e 

3/2006. 

Posteriormente, com a Resolução n° 07/2010 (BRASIL, 2010), são pensadas 

orientações e criados projetos interdisciplinares relacionando situações do cotidiano e 

realidades dos alunos, intercalando-os aos conhecimentos das áreas específicas de ensino, 

estabelecendo-se temas transversais para ser trabalhados em todas as etapas do ensino 

básico no Brasil.  

                                                           
22 O período final é justificado por ser o ano de ingresso do orientador desse trabalho à frente do componente 

curricular Ensino de Matemática. 
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Na Faculdade de Educação de Mossoró, na década de 1970, priorizava-se o ensino 

técnico para as competências e habilidades para o ensino, com as alterações nas 

legislações ocorreram mudanças na formação docente da instituição. A partir dessas 

modificações, o curso de Pedagogia tinha uma parte comum e outra diversificada, 

dividida por habilitações. 

Em 1974 e 1978, a faculdade passou a ofertar outras habilitações, na supervisão 

educacional e orientação educacional, construindo a partir disso uma nova matriz 

curricular do curso de Pedagogia, que tinha como principal objetivo a formação docente 

e especialista para o ensino de escolas de primeiro e segundo grau. 

Durante esse percurso, com a definição das necessidades e demandas para a 

formação inicial do pedagogo, entre os anos de 2002 e 2006, iniciou-se uma nova 

reformulação curricular, que foi discutida e refletida pela Comissão de Currículo da FE 

junto aos demais campi avançados da UERN, movimento que buscou traçar um perfil 

comum do pedagogo do curso de pedagogia formado por toda a instituição, considerando 

as especificidades locais. A partir dessa iniciativa, foram elaboradas cinco versões, sendo 

uma dessas implantada, mesmo inacabada, no ano de 2007, com um prazo para 

modificações/alterações finais, consolidada em 2012, com a aprovação do Projeto 

Político do Curso de Pedagogia da UERN, campus central – ainda em vigor. 

 

A FORMAÇÃO MATEMÁTICA DO PEDAGOGO 

 

Em relação ao objeto deste estudo particularmente, o graduando de pedagogia traz 

os conhecimentos da educação matemática adquiridos na sua educação básica, do que se 

percebe, muitas vezes, uma deficiência nas compreensões dos conhecimentos específicos 

da área, o que é, não raramente, levado para a prática de ensino, o que é endossado por 

Gonçalves e Fiorentini (2005, p. 69), ao citar que os futuros professores “tendem a 

reproduzir os pensamentos didático-pedagógicos de seus formadores”. 

A Educação Matemática envolve vários conhecimentos em sua dimensão, sendo 

histórico, psicológico, cognitivo, cultural, político e ainda seu conhecimento específico 

em si. Diante disso, é importante ressaltar que o pedagogo em sua formação deve 

desvincular-se da ideia de que só deve ensinar o que se aprendeu e buscar conhecimentos 

e metodologias de ensino para sua prática, proporcionando ao discente uma compreensão 

de todos os conhecimentos que a matemática proporciona de forma reflexiva.  

Ball; Thames; Phelps (2005) elaboram uma interpretação dos conhecimentos 

necessários para ensinar matemática, indicando que o docente deve buscar conhecer seus 

alunos em suas individualidades, buscando uma metodologia desafiadora e interessante, 

que propicie momentos de questionamentos, interpretações dos pensamentos 

desenvolvidos pelos alunos para uma melhor socialização do conteúdo; e conhecimento 

do conteúdo e do ensino, que indica o exercício do professor refletir diariamente sua 

prática em sala, por meio da elaboração de planos diários, para que o docente possa buscar 

uma melhor forma de adaptação do conteúdo aos alunos, além de auxiliar no estudo de 

conteúdo para responder possíveis questionamentos e reflexões feitas pelos alunos. 

Na atual estrutura do sistema educacional regular do Brasil, o processo de ensino 

e aprendizagem da matemática desencadeia-se desde a Educação Infantil, formalizando-

se progressivamente a partir dos primeiros anos do Ensino Fundamental. Nesse período, 

são trabalhadas as bases dos conhecimentos matemáticos dos alunos, ou seja, os 

pedagogos são, de modo geral, os responsáveis por sistematizar ações para a construção 

desse processo de letramento matemático. 

 

PERCURSO METODOLÓGICO E ANÁLISE DOS DADOS 
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A pesquisa foi de natureza qualitativa e de caráter documental e descritiva. 

Advogamos a natureza descritiva por ter como objetivo traçar as características de 

determinada população ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis, 

mediante a utilização de técnica de produção de dados padronizada. São incluídas neste 

grupo “as pesquisas que têm por objetivo levantar opiniões, atitudes e crenças de uma 

população” (GIL, 1999, p. 44). 

Nesta pesquisa, algumas fontes bibliográficas analisadas foram: artigos e 

periódicos científicos nacionais e internacionais, documentos oficiais, obras de autores 

reconhecidos dentro do campo de estudo, desta pesquisa, dentre outras.  

As entrevistas foram realizadas com os professores que ministraram componentes 

curriculares direcionados ao ensino-aprendizagem da matemática no período 2012 a 

2016. Os sujeitos da pesquisa integram o corpo docente da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte - UERN, campus central. 

Na investigação para determinar os sujeitos da pesquisa, foram identificados três 

professores que lecionaram essa disciplina durante o período foco do estudo. No entanto, 

só foi possível a realização das entrevistas com dois deles.  

Com base no estabelecimento de diálogo existente nas entrevistas narrativas, 

surge uma forma de ressignificação do tempo vivido. Ou seja, uma das funções da 

entrevista narrativa é contribuir com a construção histórica da realidade e, a partir do 

relato de fatos do passado, promover o futuro, pois no passado há também o potencial de 

projetar o futuro (MUYLAERT et al., 2014). Os dados coletados nas entrevistas foram 

analisados, paralelamente, ao referencial teórico adotado, permitindo, assim, inferências 

sobre as práticas realizadas e a formação de professores do curso objeto de nosso estudo. 

 

CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DE ENSINO NA DISCIPLINA DE ENSINO DE 

MATEMÁTICA DA FE/UERN 

 

No Brasil, a inserção de sujeitos em cursos superiores registra uma hibridização 

dos interesses e embates que envolvem a delimitação de processos educativos, resultando 

em reformas e mudanças curriculares que buscam responder às novas demandas de 

formação.  

Podemos citar a formulação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso 

de Pedagogia, consolidados pelos respectivos Pareceres CNE/CP: nº 05/2005 e nº 

01/2006, bem como pela Resolução CNE/CP nº 01/2006. Em linhas gerais, podemos 

inferir que ambos os documentos acompanham concepções de sujeito, formação e 

sociedade, representando um “novo tempo e apontam para novos debates no campo da 

formação do profissional da educação no curso de pedagogia, na perspectiva de se 

aprofundar e consolidar sempre mais as discussões e reflexões em torno desse campo” 

(AGUIAR et al., 2006, p. 828-829) 

Tais mudanças resultaram em novas adequações e reformulação nos cursos de 

pedagogia. No Curso de Pedagogia da UERN, tratava-se de um processo de descoberta e 

entendimento do novo profissional que seria formado nos cursos de Pedagogia, 

compreendendo que seria necessário – além de formar um pedagogo contemplando os 

eixos pesquisa, ensino e extensão – refletir sobre quais conhecimentos e conteúdos seriam 

necessários para formar um profissional que atuasse na gestão de processos educacionais 

em ambientes não escolares, posto que a atividade do pedagogo engloba uma 

“participação na organização e gestão de sistemas e instituições de ensino [...] 

planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de projetos e 

experiências educativas não escolares”, acrescentando adiante a “produção e difusão do 
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conhecimento científico‐tecnológico do campo educacional, em contextos escolares e não 

escolares” (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2006, p. 02).  

 Antes da reformulação, os ensinos eram divididos em duas etapas: a primeira tinha 

como objetivo estudar os conteúdos específicos da matéria e na segunda disciplina eram 

trabalhados métodos para o ensino de tais conteúdos. Depois da mudança, o foco mudou 

para a parte metodológica, dando ênfase ao estudo de teóricos que abordem sobre essa 

discussão, tendo como um de seus objetivos “Compreender a matemática como uma 

linguagem, um sistema de representação, uma ferramenta de pensamento, um 

conhecimento social historicamente construído” (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO NORTE, 2018, p.2), além da criação e manuseio de materiais 

didáticos que envolvam a matemática.  

Em relação as alterações na matriz curricular, os professores comentam a 

compreensão da importância de se ter mais de uma disciplina de Ensino de Matemática, 

como podemos ver no comentário do Professor A: 

 
eu acho interessante que o curso oferecesse mais de uma disciplina de 

ensino de matemática, eu penso que seria interessante uma disciplina 

que focasse apenas no aspecto teórico na revisão de conteúdos 

matemáticos, porque de fato pelo menos durante esses dois anos que eu 

tenho trabalhado, ensinado essa disciplina, dois anos e meio, há um 

déficit enorme de conteúdos básicos.  (Professor A, 2018). 

 

Podemos perceber uma complementação do discurso do Professor A na fala do 

Professor B, quando destaca a dificuldade de trabalhar “ensino de matemática numa 

disciplina de sessenta horas naquilo que nossos alunos almejam, gostariam de sair 

preparados na dimensão de ensino de matemática para dar aula depois de formado, uma 

disciplina de sessenta horas é irrisória”. 

Os professores demonstram sua insatisfação com a mudança curricular, pois a 

disciplina de sessenta horas para os docentes foi considerada insuficiente, 

impossibilitando novas e amplas discussões do conteúdo matemático para os discentes, 

indicando fragilidade na formação para ensino/aprendizagem dos conteúdos 

matemáticos.   

Em seguida, foi indagado aos professores sobre o principal objetivo da disciplina 

de Ensino de Matemática. No PGCC, a ementa aponta que os discentes devem ter os 

conhecimentos sobre “objetivos e finalidades da matemática nos currículos escolares; 

Investigação, prática e teorização sobre objetivos, temas, conteúdos, conceitos e 

metodologias abordadas no ensino; Produção e uso de materiais didáticos tecnológicos 

no ensino de Matemática” (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2018, p. 1). No discurso do Professor A, 
 

O objetivo da disciplina em ensino de matemática para o contexto 

pedagógico é enfatizar a metodologia, métodos de ensino de 

matemática, didática da matemática, então, quando eu trabalho a 

disciplina, eu trabalho no sentido de oferecer aos alunos diferentes 

possibilidades para o ensino de matemática, tanto na educação infantil 

como no ensino fundamental (Professor A, 2018). 

 

Por sua vez, o professor B destaca que busca trabalhar conforme as orientações 

do PGCC da disciplina, mas que percebe  
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Uma dificuldade monstruosa com os alunos e é esse conteúdo que eles 

vão trabalhar em sala de aula quando estiver nas escolas, mas o meu 

objetivo é trabalhar com metodologias e recursos pedagógicos e nesse 

caminho eu ia recuperando um pouco. (Professor B, 2018). 

  

 Percebe-se que os professores têm a preocupação com os saberes e dificuldades 

dos alunos, buscando superá-las, definindo estratégias e refletindo sobre sua prática em 

sala de aula. Sobre isso Cunha (2006), diz que no processo de ensino e aprendizagem o 

professor “deve ter a capacidade de saber adequar-se metodologicamente, vendo o ensino 

não de forma meramente técnica, mas como um conhecimento em processo de 

construção”. 

 Vale destacar que diante das dificuldades com a carga horária das disciplinas, 

como já mencionado, os professores apresentaram propostas visando a melhorar tanto a 

oferta da disciplina quanto a discussão sobre ensino de matemática nos cursos de 

professores. Assim, um dos entrevistados relata que: 

 
Eu acho que poderia contribuir – eventos relacionados ao ensino da  

matemática; eventos, promoções de eventos que houvessem essa 

fomentação esse fomento de promover, fazer com que os alunos 

pesquisassem, escrevessem, trocassem experiências com outros alunos 

de pedagogia, de outras universidades. (Professor A, 2018). 

 

Na fala do professor, nota-se a proposta de ampliar as discussões para outros 

âmbitos, aproximando-se da noção de extensão, um dos eixos fundamentais do tripé das 

Universidades Brasileiras. Sobre isso, afirma Carlos (2004, p. 14) que a extensão “se 

coloca como um espaço estratégico para promover práticas integradas entre as várias 

áreas do conhecimento. Para isso é necessário criar mecanismos que favoreçam a 

aproximação de diferentes sujeitos, favorecendo a multidisciplinaridade. ”  

Por fim, reservou-se um momento para que os entrevistados fizessem mais algum 

comentário de algo que eles não falaram, a fim de contribuir para o estudo sobre o assunto. 

Um dos professores disse: 

 
[...] queria apenas contextualizar a realidade sobre o pensamento 

matemático em pedagogia –  eu ouvi relatos de muitos professores de 

matemática – de que o pedagogo trabalha matemática a criança gosta 

da matemática até o quinto ano, quando chegam ao sexto ano a crítica 

é, como é um professor específico que sabe dos conteúdos mais falta 

metodologia, a criança acaba não gostando mais da matemática. Mas eu 

creio que há um déficit nesses dois âmbitos. (Professor A, 2018). 

 

Constata-se que o professor A percebe um déficit nos pedagogos relacionado ao 

ensino de matemática, cujas dificuldades são concentradas, principalmente, nos 

conteúdos específicos da matemática, muitos deles saindo da faculdade ainda com elas, 

refletindo-se no seu campo de trabalho docente. O professor A também aponta as 

dificuldades que o professor de matemática, que leciona a partir do sexto ano do ensino 

fundamental, apresenta em procedimentos metodológicos, em preparar estratégias de 

ensino mais adequadas às necessidades de cada aluno.  

Lima (2007), sobre esse tema, ressalta que esses dois profissionais têm uma 

concepção de matemática diferente, pois seu campo de estudo e discussões acerca da 

linguagem matemática é distinto, o que dá indícios para pensar o porquê de atuar de 

modos distintos com o ensino da matemática. O Professor B acrescenta que 
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[...] tudo que aparece de errado na sociedade se joga para esses 

professores, então, que eles tenham clareza que eles não são salvadores 

de nada. Não é a profissão de professor ser salvador, a profissão de 

professor é dar condição para o aluno ser o que ele quiser ser. (Professor 

B, 2018). 

 

 Observa-se na fala do professor B sua insatisfação com o que a sociedade 

impõe à profissão docente, destacando a principal função do pedagogo, na perspectiva de 

possibilitar ao aluno melhor relação com seu ambiente social, pois o exercício da 

docência, segundo Libâneo (1994, p. 88), “é atividade que dá unidade ao binômio ensino-

aprendizagem, pelo processo de transmissão-assimilação ativa de conhecimentos, 

realizando a tarefa de mediação na relação cognitiva entre o aluno e as matérias de 

estudo.”   

 Assim, podemos refletir sobre o importante papel dos professores na 

organização do currículo do curso de pedagogia, bem como na formação de futuros 

pedagogos, pensando o discente como sujeitos de transformação que “são mais 

autônomos, vão além dos saberes da sua formação inicial, reexaminam seus objetivos, 

procedimentos, evidências e saberes, numa atividade de constante aperfeiçoamento, ou 

seja, de autoformação” (VAGULA, 2005, p. 30) e ainda que a formação direcionada a 

professores deve “possibilitar condições que possibilitem as competências de refletir na 

ação e sobre a sua ação profissional, de modo que os professores possam redirecionar 

fazeres” (id., p. 34), permitindo assim, novas percepções e novas ações no âmbito 

educacional.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A partir de todo o exposto, é possível inferir, a partir das narrativas dos 

colaboradores, a necessidade de pensar mudanças no processo de formação dos 

professores, para melhorar e ampliar a formação docente, tendo em vista as 

transformações da sociedade, propondo uma nova reflexão, reavaliação e reestruturação 

da formação de professores, pois se compreende que o docente deve refletir sobre sua 

prática desde o início de sua formação até no seu campo de trabalho. 

Outro elemento importante, identificado na realização deste trabalho, diz respeito 

à necessidade de reformulação na matriz curricular do Curso de Pedagogia da UERN, 

campus central, vislumbrando aprimorar os processos de formação matemática do 

pedagogo, o que provavelmente tem relação com a insuficiência de disciplinas e de 

distribuição da carga horária concentrada nessa área de conhecimento, bem como a forma 

que se encontra organizada atualmente, com pouca relação com os avanços tecnológicos 

e com as necessidades da era moderna. 

Ainda, diante das preocupações dos sujeitos entrevistados, infere-se o desejo de 

que os futuros pedagogos se coloquem na função de aprendizes, assumindo uma posição 

mais autônoma e investigativa, permitindo-se a busca por novos conhecimentos e 

aproximações com as discussões diante das dificuldades que possam apresentar durante 

a sua formação docente.  

Diante das narrativas, propostas surgiram para atenuar as barreiras impostas pelo 

engessamento da matriz, relatando-se a necessidade de um olhar mais atento sobre as 

práticas de ensino interdisciplinares e integradas, seja por meio de grupos de pesquisa, 

projetos de extensão, seminários, congressos e/ou outras ações envolvendo a Matemática 

que propiciem a ampliação de conhecimentos junto aos docentes. 
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As discussões e reflexões despertadas a partir do tema objeto de estudo não se 

esgotam ao final desta pesquisa, na medida em que existem inúmeros aspectos para serem 

aprofundados diante das transformações constantes e persistentes que envolvem a 

formação do professor Polivalente, na perspectiva do ensino de matemática. 
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RESUMO 

Neste trabalho realizamos uma análise de como as metodologias ativas (MA´s) são vistas 

por professores de matemática e ciências naturais do IFRN-Mossoró. Nosso objetivo é 

comprovar que, em virtude da ausência de um processo de formação pedagógica 

continuada e consistente, muitos professores ou desconhecem ou têm uma compreensão 

equivocada do que sejam métodos ativos de ensino e aprendizagem. Para tanto, 

elaboramos um questionário por meio da ferramenta de formulários do Google e 

enviamos o link por e-mail para 18 professores. O questionário, além de fazer uma 

caracterização dos docentes, contava com sete questões que tentavam perceber se os 

professores conhecem metodologias ativas e, se conhecem, como as compreendem. 

Também intentamos verificar se há uma demanda para uma formação pedagógica em 

MA’s. Destes, doze devolveram o questionário respondido. Os dados foram vistos sob os 

prismas quantitativo (por meio de gráficos e tabelas) e qualitativo (por meio de uma 

análise textual das respostas dos docentes). As análises reforçam nossa percepção de que, 

de fato, os professores ou não conhecem ou entendem equivocadamente o que são MA’s. 

Também percebemos que cem por cento dos docentes respondentes têm interesse em 

participar de um curso de formação nessa área. 

 

Palavras-chave: Metodologias ativas; formação de professores; ensino de ciências. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A educação de nível básico (ensino fundamental e médio) tem como objetivo 

desenvolver as competências e habilidades necessárias para uma prática adequada da 

cidadania, quais sejam autonomia, criticidade e reflexão. 

De acordo com a LDB (lei 9394/96) (BRASIL, 1996), o ensino médio, como etapa 

final da educação básica, tem como finalidades: 

 
I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a 

novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 

ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

 

O desenvolvimento dessas capacidades torna o aluno, por consequência, crítico, 

autônomo e reflexivo, com competência para atuar e intervir conscientemente e com 

qualidade na sociedade em que vive.  

É na escola que os alunos deveriam encontrar o amparo para o desenvolvimento 

de tais competências. Contudo, embora nossos objetivos estejam bem estabelecidos, na 
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prática ainda estamos distante de alcança-los. Os motivos para isso são diversos (baixos 

investimentos em infraestrutura, material e capacitação de professores; péssima 

remuneração dos docentes; alunos desmotivados; etc. Inevitavelmente, o reflexo negativo 

destes fatores está na sala de aula que acaba por se tornar um ambiente, algumas vezes, 

indesejado e, outras, traumático para o aluno. Professores desestimulados e mal formados, 

aulas enfadonhas, conteúdos sem sentido ou qualquer conexão com a realidade do aluno 

fazem a máxima da grande maioria de nossas escolas de ensino médio. (COELHO, 2018a) 

É óbvio que não desejamos discutir todos os problemas do sistema educacional 

brasileiro. Em vez disso, nosso trabalho busca discutir o tema das metodologias ativas 

(como possibilidade para a sala de aula rumo aos objetivos da LDB acima descritos) a 

partir da perspectivas de professores de Ciências Naturais e Matemática do IFRN-

Campus Mossoró. Nosso objetivo é conhecer as compreensões que este público tem sobre 

o tema. Para tanto, partimos das perguntas: “Os professores de Ciências Naturais e 

Matemática do IFRN-Campus Mossoró têm conhecimento sobre metodologias ativas?”; 

“Se têm, utilizam essas práticas em sala de aula?”; “Os professores conseguiram superar 

as influências tradicionalistas que tiveram em detrimento de uma prática metodológica 

ativa?”. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO – METODOLOGIAS ATIVAS 

 

Metodologias ativas são recursos didáticos metodológicos que trazem o aluno para 

o centro do processo de ensino e aprendizagem. Dispensam a figura do professor 

conferencista, palestrante, detentor do conhecimento, sabedor de tudo, ao mesmo tempo 

que propõem a figura do professor orientador, colaborador do processo. Destroem a figura 

do aluno (aluno “sem luz”) passivo e heterônomo, ao mesmo tempo que propõem a figura 

do estudante autônomo, condutor e volitivo. 

São métodos que, por conta de sua estrutura, permitem desenvolver a autonomia 

a criticidade e a reflexão, potencialidades que dificilmente são contempladas em cenários 

tradicionais expositivos de aula.  

Para Coelho (2018) 

 
[...]os métodos ativos são formulados a partir da incontestável necessidade da 

atuação do discente na construção do seu conhecimento. Nessa perspectiva, as 

metodologias ativas de ensino apresentam-se como um conjunto de métodos 

que visam transformar o processo de ensino e aprendizagem em um ato 

dinâmico, onde o principal ator deixa de ser o professor. Nesse cenário, o aluno 

assume um papel de construtor do próprio conhecimento e o professor, o 

provedor dos meios e procedimentos adequados para que o aluno atinja seus 

objetivos. 

 

Práticas baseadas em metodologias ativas vão desde a simples proposta de um 

seminário, por exemplo, até estratégias que exigem uma reestruturação mesmo do espaço 

físico das escolas. Nesse sentido, diversas metodologias ativas têm sido proposta em 

diferentes contextos. Na área das Ciências Naturais, especificamente, têm ganhado 

espaço significativo no Brasil as metodologias ativas Peer-Instruction (Instrução por 

Pares), Team-Based Learning (Aprendizagem Baseada em Equipes), Flipped Classroom 

(Sala de Aula Invertida). No campus Mossoró do IFRN, Coelho e Vieira (2018) vem 

desenvolvendo pesquisas que levaram a formulação das Unidades de Aprendizagem 

Ativa (UAA’s).  

Nas subseções seguintes, faremos uma explanação sobre cada uma das 

metodologias acima: 
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i) Team-Based Learning (TBL) – Aprendizagem baseada em equipes 

O método TBL foi desenvolvido pelo professor Larry Michaelsen, no fim da 

década de 1970. Tem como objetivo melhorar a aprendizagem e desenvolver habilidades 

de trabalho colaborativo, através de uma estrutura que envolve: o gerenciamento de 

equipes de aprendizagem, tarefas de preparação e aplicação de conceitos, feedback23 

constante e avaliação entre os colegas. A ideia central é que os alunos se sintam 

responsáveis pela própria aprendizagem e pela dos colegas (MICHAELSEN; KNIGHT; 

FINK, 2004). 

O método consiste de duas fases:  

 
a) Fase de preparação (que consiste de quatro etapas):  

i) os alunos estudam previamente o conteúdo que será abordado em sala 

de aula. O professor seleciona e disponibiliza o material em tempo 

hábil.  

ii) em sala de aula, individualmente os alunos respondem a um teste 

conceitual (TPi – Teste de Preparação Individual) relacionado com o 

assunto que foi estudado previamente.  

iii) Em seguida, em grupos, eles irão resolver a mesma atividade (TPe 

– Teste de Preparação em Equipes). A equipe irá dialogar e, após isso, 

tentar chegar a um consenso sobre qual a resposta correta para cada 

questão. O objetivo aqui é que o aluno receba um feedback imediato de 

onde errou com a possibilidade de correção e superação das suas 

carências. Há a possibilidade de os alunos recorrerem dos gabaritos;  

iv) Apresentar recursos ao professor, em caso de discordância sobre a 

correção das respostas; 

v) Feito tudo isso, em seguida, o professor fará uma breve exposição 

dos conteúdos.  

b) Fase de aplicação:  

i) em casa, os alunos resolvem tarefas de aplicação individualmente. As 

tarefas vão do simples para o complexo e são, geralmente, mais simples 

do que aquelas que os alunos trabalharão em sala de aula;  

ii) em sala de aula novamente, em equipe, o professor oferecerá 

desafios/problemas. Os grupos realizarão a tarefa e socializarão suas 

soluções com os demais colegas (OLIVEIRA; ARAUJO; VEIT, 2016). 

 

A avaliação é feita, em parte, por meio dos testes individuais e em equipe (TPi e 

TPe) bem como por meio dos problemas da fase de aplicação. Dessa forma é possível 

perceber que a avaliação tem caráter diagnóstico, formativo e somativo. Também é 

interessante que cada membro da equipe seja avaliado pelos demais colegas.  

ii) Peer-Instriction (PI) – Instrução por pares 

O método foi desenvolvido no início da década de 1990, pelo professor Eric 

Mazur, da Universidade de Harvard e reúne elementos das pedagogias centradas nos 

aprendizes (learner-centered teaching). (MÜLLER et al., 2017). 

 A estrutura proposta por Mazur seria (ARAUJO; MAZUR, 2013; MAZUR, 

1997): 

 
i) Uma curta apresentação oral sobre os elementos centrais de um 

dado conceito ou teoria é feita por cerca de 20 minutos; 

                                                           
23 Uma das mais importantes descobertas em matéria de aprendizagem é a do papel fundamental que 

desempenha a confirmação, pelo próprio aluno, de que está acertando, de que está compreendendo. Isso 

ajuda a fixar a resposta, mas também motiva o aluno a continuar o processo de aprendizagem. 

(BORDENAVE; PEREIRA, 2015, p. 46) 
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ii) Uma pergunta de múltipla escolha, geralmente conceitual, 

denominada Teste Conceitual, é colocada aos alunos sobre o conceito 

(teoria) apresentado na exposição oral; 

iii) Os alunos têm entre um e dois minutos para pensarem 

silenciosamente sobre a questão apresentada; 

iv) Os estudantes registram suas respostas individualmente e as 

mostram ao professor usando algum sistema de resposta (para tal, pode-

se fazer uso de cartões de resposta do tipo clickers24) 

v) De acordo com a distribuição de respostas, o professor pode passar 

para o passo seis (quando a frequência de acertos está entre 35% e 70%, 

ou diretamente para o passo nove (quando a frequência de acertos é 

superior a 70%); 

vi) Os alunos discutem a questão com seus colegas durante um ou dois 

minutos; 

vii) Os alunos registram suas respostas revisadas e as mostram ao 

professor usando o mesmo sistema de respostas do passo iv; 

viii) O professor tem um retorno sobre as respostas dos alunos a partir 

das discussões e pode apresentar os resultados para os alunos; 

ix) O professor então explica a resposta da questão aos alunos e pode 

ou apresentar uma nova questão sobre o mesmo conceito ou passar ao 

próximo tópico da aula, voltando ao primeiro passo. 

 

A avaliação no Peer-Instruction assume o seu caráter diagnóstico, formativo e 

somativo. Pode-se ainda, ao final de um módulo, lançar mão de algum teste conceitual 

previamente validado. Nada impede que os testes conceituais padronizados sejam 

utilizados em conjunto com outros métodos ativos (COELHO, 2018b). O professor pode, 

se estiver interessado em medir a evolução25 dos alunos, aplicar o teste antes de estudarem 

determinado conteúdo e após terem concluído. Dessa forma, é possível avaliar o ganho 

que o aluno obteve com o auxílio do método em questão. 

iii) Flipped classroom (Aula invertida) 

O método da sala de aula invertida surgiu das experiências dos professores 

americanos Jonathan Bergmann e Aaron Sams, ambos professores do equivalente ensino 

médio americano. O conceito básico é: tudo que, tradicionalmente, é feito em sala, agora 

é feito em casa e vice-versa. Contudo, há muitos detalhes caracterizam a metodologia de 

aula invertida.  

Os professores gravam suas aulas e as disponibilizam com antecedência para que 

os alunos possam assisti-las antes da aula. No início do ano letivo, os professores dedicam 

algum tempo ensinando aos alunos como devem assistir aos vídeos. Em sala, os alunos 

têm os professores livres para tirarem suas dúvidas. O método ajuda na personalização da 

aula. É bem mais fácil dar várias aulas em uma única aula. O professor tem agora a 

oportunidade de direcionar melhor seus ensinamentos. Apesar de todos os alunos ainda 

seguirem o mesmo ritmo de uma forma geral, não era mais o ritmo do professor que ditava 

qual parte do conteúdo o aluno deveria estudar em determinado momento. 

O tempo de aula em sala adquire uma dinâmica completamente diferente e bem 

mais proveitosa. 

                                                           
24 São cartões com códigos impressos que permitem um feedback instantâneo. Aliando os cartões ao 

aplicativo Plickers, disponível em https://www.plickers.com/, é possível cadastrar turmas, quizes, bem 

como gerar relatórios de aproveitamento dos alunos aos problemas apresentados. 
25 Medir evolução é diferente de medir o nível. Enquanto a medida do nível se preocupa em saber o estado 

atual da aprendizagem do aluno, a medida da evolução se interessa em observar o quanto a aprendizagem 

do mesmo se modificou. 
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i) A aula inicia com alguns minutos (em torno de 10) de discussão sobre o 

conteúdo dos vídeos. Os alunos têm a oportunidade de tirarem dúvidas do que 

ficou pouco claro. Os professores têm a oportunidade de avaliar os próprios 

vídeos e de verificar se os alunos estão aderindo ao método e assistindo 

realmente os vídeos com antecedência; 

ii) No segundo momento, os alunos vão trabalhar nas tarefas, atividades de 

laboratório ou problemas que o professou planejou; 

Com esse formato, o método é útil porque: ajuda alunos que enfrentam 

dificuldades; permite a superação de alunos com habilidades diferentes; dá ao aluno a 

chance de ditar o tempo da aula, pausando e rebobinando o professor; torna muito mais 

intensa a interação aluno-professor e aluno-aluno; consequentemente, permite aos 

professores uma melhor visão e compreensão da realidade de seus alunos (social e 

acadêmica); torna a aula mais transparente e é um grande passo no sentido da 

diferenciação (personalização do ensino). 

 
Continuamos a avaliar os trabalhos, as experiências em laboratório, e 

os testes, da mesma maneira como o fazíamos sob o modelo tradicional. 

Mas o papel do professor em sala de aula mudou radicalmente. 

Deixamos de ser meros transmissores de informações; em vez disso, 

assumimos funções mais orientadoras e tutoriais.(BERGMANN; 

SAMS, 2017, p. 12) 
 

Como se pode ver, apesar dos diversos pontos positivos relacionados à aula 

invertida, há de se dedicar maior atenção à avaliação. Isso pode ser feito, combinando 

traços da aula invertida com demais metodologias ativas. (COELHO, 2018a) 

iv) Unidades de Aprendizagem Ativa (UAA) 

Uma UAA é um conjunto de materiais elaborados e/ou selecionados pelo 

professor, acompanhados de um conjunto de orientações por meio dos quais o aluno 

iniciará, de forma individual e, na sequência, com a orientação docente, o processo de 

aprendizagem do conteúdo didático que se pretende trabalhar em sala de aula.  

Ao professor caberá orientar os trabalhos por meio da elaboração e/ou seleção dos 

materiais adequados; fazer a escolha e intermediar as soluções de problemas relacionados 

ao conteúdo em estudo; fornecer feedback permanente aos discentes; promover uma 

avaliação formativa, diagnóstica e somativa contínua. 

São componentes básicos de uma UAA: 

i) Textos (elaborados para esse fim); 

ii) Videoaulas; 

iii) Experimentos didáticos e/ou simulações de computador; 

iv) Vídeos e animações (gifs); 

v) Teste de leitura, testes conceituais e problemas conceituais (não os confunda). 

Com o objetivo de tornar as UAA’s o mais significativas possível para o discente, 

é importante que os textos sejam elaborados (ou selecionados, caso existam adequados) 

de acordo com a necessidade dos mesmos. O conteúdo constante no texto de uma UAA 

deve ser tal que seja possível vencê-lo em quatro aulas de 45 minutos. Os textos devem 

ser fornecidos aos discentes com, pelo menos, 2 dias de antecedência em relação à 

primeira aula da semana. 

Cada texto inicia com a enumeração dos objetivos da UAA. Em seguida, uma 

breve introdução sobre o assunto. A partir daí o professor não irá simplesmente expor os 

conteúdos para os alunos. Ele irá redigir o texto de tal forma que seja dada aos mesmos a 

oportunidade de perceber os fenômenos, ponderar sobre suas causas e consequências, 
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experimentar (às vezes, mesmo mentalmente ou com a ajuda de um experimento didático 

ou simulação de computador), e tentar deduzir relações entre as variáveis envolvidas. 

Por exemplo, ao iniciar uma seção do texto que fale sobre ressonância, o professor 

deverá, antes de mais nada, fazer o aluno perceber que todo sistema físico tem suas 

frequências naturais de vibração (ou frequências de ressonância). Ele pode, então, 

começar o processo, exibindo ao aluno alguns sistemas simples - o pêndulo, por exemplo.  

Os alunos devem ler e estudar o texto em casa antes do primeiro encontro da 

semana. Ao fim do texto, é interessante que haja uma lista de questões divididas de acordo 

com sua finalidade: i) questões de fixação; ii) questões de exercício; e iii) questões 

problemas.  

Junto aos textos devem ser disponibilizadas também videoaulas sobre os 

conteúdos respectivos. O objetivo das videoaulas é selar algumas lacunas que, porventura, 

o aluno não tenha conseguido fechar por conta própria. Assim, recomenda-se que os 

textos sejam estudados antes de assistirem as videoaulas, após as quais, o aluno terá a 

oportunidade de confirmar se conseguiu alcançar adequadamente os objetivos que o 

professor propôs ou se cometeu algum equívoco. Havendo o equívoco, o aluno tem a 

opção de retornar ao texto e corrigir suas impressões e conclusões. É interessante que o 

aluno faça um resumo do vídeo. Além de ser importante para uma aprendizagem mais 

efetiva, é útil como uma forma de controle do professor. Feito isso, o discente já pode 

tentar resolver as questões de fixação. 

O próximo item da UAA são os testes de leitura. Consistem, geralmente, de um 

conjunto de cinco questões conceituais objetivas (aplicadas aos alunos geralmente no 

início da primeira aula da semana e durando cerca de 25 minutos) que visam verificar se 

os alunos realmente absorveram os conceitos fundamentais dos textos e das videoaulas. 

É importante que estes testes sejam de baixa complexidade, pois visam a simplesmente 

confirmar se o aluno leu o texto e se captou o significado das principais definições e 

conceitos constantes nele. Também é relevante que o professor dê um feedback imediato 

sobre o desempenho dos alunos (pode fornecer o gabarito das respostas tão logo o teste 

termine). 

Após isso, o professor deve oferecer aos alunos testes conceituais de múltipla 

escolha. Nesse momento, a sequência adotada pelo professor, assemelha-se a MA Peer-

Instruction (ARAUJO; MAZUR, 2013; COELHO, 2018a, 2018c) – o que é muito 

semelhante ao que Gowin conceitua como um episódio de ensino (MOREIRA, 2011). As 

questões, nesse momento, já devem exibir uma certa complexidade e já podem cobrar do 

aluno relações entre conceitos que foram estudados. É interessante que o professor 

apresente aos alunos ao menos duas questões relacionadas a cada conceito estudado. 

Tendo concluído esta etapa, passa-se então à resolução dos problemas conceituais 

(na escola em que trabalho, por exemplo, a carga horária é organizada em 4 aulas 

semanais, geminadas 2 a 2. Dessa forma, a etapa da qual estamos falando é, geralmente, 

iniciada no segundo encontro da semana. Entre o primeiro encontro e este, é importante 

que os alunos sejam motivados a resolverem as questões de exercício que foram 

fornecidas junto com o texto). Agora, o professor oferecerá aos alunos problemas tanto 

conceituais como matemáticos com um nível mais alto de complexidade. O professor 

deve organizar a turma em equipes. É sugerido que, para a formação das equipes, o 

docente siga as orientações da MA Team-Based Learning (OLIVEIRA; ARAUJO; VEIT, 

2016). Dessa forma, é assegurada uma maior heterogeneidade dos times.  

Quanto à avaliação, ela está presente durante todo o processo. O professor pode 

considerar os textos, os resumos das videoaulas, os testes de leitura, os testes conceituais 

e os problemas conceituais como um meio de fazer a avaliação de forma constante ao 

longo de todo o trabalho. Com isso, evita-se a sobrecarga de emoções que são muito 
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comuns em casos onde o processo de avaliação é centrado em duas provas por bimestre 

(muito comum em nossas escolas). 

 

METODOLOGIA 

 

Com o objetivo de verificar o conhecimento sobre as metodologias ativas e as 

práticas metodológicas adotadas, na percepção dos professores, e quais dessas 

metodologias e práticas têm sido mais utilizadas por eles, fez-se uma análise com uma 

abordagem qualitativa por meio de uma pesquisa de campo exploratória. Segundo 

Sampieri, Callado e Lucio (2013, p. 376) a pesquisa qualitativa busca “compreender e 

aprofundar os fenômenos, que são explorados a partir da perspectiva dos participantes em 

um ambiente natural e em relação ao contexto”. 

A amostra pesquisada conta com 18 participantes, professores do IFRN-Campus 

Mossoró das disciplinas de Ciências Naturais (Química, Física e Biologia) e Matemática. 

Contudo, somente 12 professores devolveram o questionário da pesquisa. Vale ressaltar 

que a escolha da instituição se deu pela acessibilidade da pesquisa e a área de ensino dos 

professores/participantes, deve-se ao fato de que objeto de estudo dos autores está no 

campo das Ciências Naturais, Matemática e suas Tecnologias. 

Para a coleta de dados foi elaborado um questionário no Google forms com sete 

questões abertas que nos permitisse analisar o conhecimento dos professores sobre as 

metodologias ativas, e a sua prática de ensino no que diz respeito aos métodos utilizados 

em aula. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Após feita a coleta dos dados, foram elaboradas tabelas e gráficos para uma 

melhor exposição e discussão e, para as questões abertas do questionário, foi dada voz as 

falas dos professores no decorrer do texto. 

O Gráfico 1 apresenta a distribuição dos professores, denominados de 

participantes, e as suas respectivas áreas de ensino. 

 
Gráfico 1. Área de ensino dos professores 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A primeira pergunta a ser discutida é “Como costumavam ser suas aulas em seu 

tempo de aluno?”. Essa pergunta se deve a uma concepção que temos de que um professor 

está em formação desde o dia em que decide ser professor. Dessa forma, as influências 

(de qualquer natureza – cultural, histórica, social, etc. contribuem para sua formação). 

Nas falas de alguns dos participantes: 
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- Costumavam ser pouco interativas (Participante 1). 

- Totalmente Tradicionais, o aluno como passivo no processo ensino 

aprendizagem (Participante 3). 

- Copiar conteúdos no quadro; exposição (Participante 5). 

- Aula expositiva (Participante 6). 

- Somente expositivas, sem nenhuma criatividade ou inovação 

(Participante 8). 
 

Importa observar que os professores/participantes salientam, de modo geral, que 

as aulas estavam articuladas nas seguintes categorias “ensino tradicional” e “aula 

expositiva”. Em contraponto, um dos professores relatou o seguinte: 

 
- Boas. Os professores atendiam as expectativas, em geral (Participante 

11). 

  

Observamos, a partir da análise das respostas à esta pergunta que o modelo de 

escola à qual a maioria dos professores/participantes foi exposto era baseada em 

atividades estritamente centradas no professor. Transparece nas suas falas, uma 

perspectiva de educação onde o aluno é tão somente um recipiente esperando ser 

preenchido com o conhecimento que o professor traz consigo. O participante 11 não 

especifica como eram suas aulas, poderia ser tradicionais e mesmo assim haver o gosto 

em aprender desta forma. Ao saber da experiência dos professores do seu tempo como 

aluno, a segunda pergunta busca saber da sua prática profissional indagando o seguinte 

questionamento: “Quais os recursos mais utilizados nas suas aulas?”, abaixo agrupamos 

em bloco as respostas que seguem uma mesma linha de pensamento. 

 
- Quadro, pincel e livro (Participante 1). 

- Aula expositiva com datashow/televisão (Participante 3). 

- Aula expositiva (Participante 6). 

- Quadro, marcadores e TV (Participante 11). 

 

A análise das respostas nos mostra que todos utilizam recursos que remetem a 

uma aula expositiva. Em particular, os participantes 1, 2 e 3 responderam no primeiro 

questionamento que as aulas durante sua vida de alunos eram expositivas. O participante 

3 ainda é mais enfático ao dizer “totalmente tradicionais, aluno como passivo no processo 

ensino aprendizagem”. É importante ressaltar que a escola onde realizamos nossa 

pesquisa (IFRN-Mossoró) é uma instituição que dispõe de recursos materiais adequados 

e garante uma não sobrecarga de aulas aos professores. O fato de estes participantes 

relatarem o uso de recursos didáticos (materiais e metodológicos) que demonstrem uma 

prática expositiva centrada em si, nos informa que, apesar da crítica às aulas tradicionais, 

sua formação profissional não foi suficiente para lhe oferecer dispositivos metodológicos 

que lhes possibilitasse fugir de simplesmente ser o reflexo dos professores que tiveram. 

Em relação ao participante 11, que respondeu positivamente a primeira pergunta ao dizer 

“Os professores atendem as expectativas”, utiliza recursos que pouco proporcionam 

envolvimento professor e aluno. 

As seguintes respostas mostram uma postura diferente do que é visto 

tradicionalmente em sala. 

 
- Exposição, livro, projeção, apresentação seminários, produção vídeos com 

experiências químicas (Participante 5). 
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- Pincel, quadro, listas de exercícios e às vezes recursos computacionais 

(Participante 4). 

- Físicos: Computador, TV, pincel, laboratório e modelos moleculares. Outros: 

uso o Google sala de aula principalmente para orientar tarefas que devem ser 

realizadas pelos alunos em casa, individual ou em grupo, vídeos e algumas 

atividades de metodologias ativas, aulas de laboratório numa perspectiva 

investigativa, problematizadora e contextualizada (Participante 8). 

- Datashow e experimentos rápidos e de baixo custo, feito com objetos 

domésticos (Participante 10). 

 

Podemos evidenciar que, embora os participantes citados tenham vivenciado 

experiências de aulas tradicionais ditas na primeira questão, enquanto professores 

possuem metodologias diferenciadas que permitem maior interação entre o 

relacionamento professor e aluno, tendo como um bom exemplo dentre os demais o 

participante 8 trabalhando metodologias ativas.  

Na segunda parte do questionário nos direcionamos para as metodologias ativas, 

dessa forma elaboramos o Gráfico 4 que nos mostra uma síntese às respostas dada à 

pergunta “Você sabe o que são metodologias ativas?”. Aos professores que responderam 

“sim”, foi solicitado que descrevessem com suas palavras o que são. 

 
Gráfico 4. Conhecimento dos professores sobre as metodologias ativas 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

  

Apenas três participantes dos cinco (42%) ao responder “sim” descreveram sobre 

o que seriam as metodologias ativas, trazendo os seguintes relatos: 

 
- São metodologias que privilegiam o protagonismo discente na 

construção do conhecimento. Por exemplo, a aprendizagem baseada em 

problemas faz com que os alunos investiguem e posteriormente 

confrontem com os colegas os resultados conseguidos por sua ação de 

pesquisa (Participante 2). 

- Sim!! São metodologias em que o aluno torna-se o protagonista do seu 

aprendizado, são metodologias que estimulam os convites ao 

raciocínio, que tentam desmitificar a figura do professor como único 

detentor do conhecimento (Participante 3). 

- São metodologias que conduzem o aluno a participar da apropriação 

e construção do conhecimento ativamente. Ele passa a ser protagonista 

no processo de aprendizagem (Participante 8). 

 

Podemos observar que, embora estes professores demonstrem possuir 

conhecimento sobre o assunto ao descrever de forma concisa o que seriam as 

metodologias ativas, a maioria deles (58%), sequer sabe do que se trata. 

42%
58%

Você sabe o que são 
Metodologias Ativas? 

sim

não
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As próximas questões objetivam saber o conhecimento dos professores acerca de 

dois métodos ativos, os quais foram escolhidos por serem parte do objeto de estudo dos 

pesquisadores. Iremos observar se algum dos participante que respondeu “não” ao 

questionamento anterior, demonstra conhecer algum dos métodos citados a seguir. Ao 

responder “sim” os participantes teriam que descrever sobre a metodologia em questão. 

 
Gráfico 5. Conhecimento dos professores sobre Peer-Instruction 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Descrição dos participantes: 

 
- Sim, aprendizagem por pares, baseada na ideia de metodologias ativas 

(Participante 2). 

- Sim!! Metodologia ativa baseada em instrução dos alunos pelos alunos, eles 

passam a ser protagonistas do seu próprio aprendizado (Participante 3). 

- Sim. É uma metodologia ativa introduzida pelo pesquisador Eric Mazur para 

o Ensino de física. Ela se baseia no desenvolvimento da autonomia da 

aprendizagem do aluno. Instigado e orientado pelo professor, o aluno busca se 

apropriar do conhecimento e construir suas próprias concepções em torno dos 

conhecimentos científicos e o professor é mais um orientador no processo, um 

parceiro e não um transmissor de informações. É uma metodologia ativa muito 

criativa e interessante e cujos resultados se mostram sempre positivos em 

relação ao crescimento cognitivo e de habilidades e competências dos alunos 

(Participante 8). 

- Metodologia ativa de aprendizagem (Participante 12). 

 

Evidenciamos que os participantes 2, 3 e 8 que responderam “sim” e falaram sobre 

as metodologias ativas conhecem o método ativo Peer-Instruction, ao descrever pontos 

como “aprendizagem por pares”, “instrução dos alunos pelos alunos”, destacamos 

também o participante 8 por falar de forma segura e abrangente, citando o pesquisador 

que introduziu e tecendo em várias linhas com qualidade a metodologia, o qual nos mostra 

já ter procurado e estudado sobre o assunto. O participante 12 não fala sobre o que seria 

o método, apenas relata que é metodologia ativa, e ao responder ao questionamento 

anterior, só responde “sim” sem descrever o que seriam. 

 

33%

67%

Você sabe o que é Peer-

Instruction? 

sim

não
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Gráfico 6. Conhecimento dos professores sobre Flipped Classroom

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Descrição dos participantes: 

 
- Sala de aula invertida, dando ênfase a participação ativa dos alunos e do 

professor como um tutor (Participante 2). 

- Sim, sala de aula invertida. Metodologia baseada na ideia de que os alunos 

fazem em casa o que era para ser feito em sala por exemplo, a lógica da 

organização de uma sala de aula é de fato invertida por completo (Participante 

3). 

- Sim. É uma metodologia de aula invertida. Os alunos leem o conteúdo em 

casa e/ou assistem a vídeos aulas, elaboram suas dúvidas e trazem a discussão 

das temáticas. Antes do professor introduzir um conteúdo, os alunos já tem 

contato com o mesmo e já participam mais conscientemente e apoderados de 

informações. O espaço da aula em vez de ser de exposição passa a ser de 

discussão do conteúdo. Professor mediador, aluno ativo (Participante 8). 

- Sim, é uma sala de aula invertida (Participante 12). 

 

Assim como no questionamento sobre Peer-Instruction, os participantes 1, 2 e 3 

responderam de forma objetiva e clara o que seria o método ativo Flipped Classroom. 

Destacamos novamente o participante 8, o qual exemplifica bem a metodologia relatando 

situações práticas que pode ocorrer. Outra observação é a resposta do participante 12, 

vemos que só houve a tradução para o português “sala de aula invertida” sem acrescentar 

nada mais. 

A pergunta a seguir mostrará se os professores além de conhecer os métodos, 

aplicam algum deles em sala de aula.  

 
Gráfico 9. Conhecimento dos professores sobre Unidades de Aprendizagem Ativa 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Abaixo, a transcrição de algumas respostas dos professores/participantes. 

 
- Sim!! Peer-instruction e sala de aula invertida (Participante 3). 

- Às vezes pratico um pouco de aula invertida. As vezes pratico um pouco do 

aluno montar sua própria aula de laboratório e nela levantar questões de caráter 

investigativo. As vezes realizo gincanas em que os alunos tem tarefas onde tem 

que participar ativamente da aprendizagem em torno de um tema. Na verdade 

estou estudando e aprendendo aos poucos me inserir nessa forma de trabalhar 

tão apaixonante. Estou engatinhando (Participante 8). 

- Às vezes (Participante 12). 

 

Mediante a estas respostas, constatamos que embora o participante 2 tenha 

conhecimento sobre o que são as metodologias ativas, e dentre tais, os métodos Peer-

Instruction e Flipped Classroom, não utiliza nenhum em sala de aula. O participante 3 

especifica os métodos que utiliza, diferente do 8 que fala sobre “sala de aula invertida”, 

mas descreve melhor as atividades realizadas em sala, relatando que ainda está 

aprendendo sobre esta área. A resposta do participante 12 continua na mesma linha das 

suas respostas anteriores, sem mostrar profundidade, por conseguinte, demonstra pouco 

conhecimento sobre o que está sendo discutido. 

A ultima questão era objetivando saber se os professores tinham interesse em 

participar de um curso de formação na área de Metodologias Ativas a qual obtivemos cem 

por cento de interesse. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Sabemos que com as mudanças ocorridas na sociedade e consequente nas 

implicações nas instituições escolares tornou-se necessário rever a maneira que o 

professor trabalhava os conteúdos em sala de aula. O foco na participação ativa dos alunos 

é então de total importância para um melhor aprendizado. 

 Podemos observar nesta pesquisa que quase todos os professores tiveram 

experiências negativas no seu ensino médio, mas as influências de aulas somente 

expositivas não foram continuadas na prática de alguns deles. Embora o pouco 

conhecimento sobre os métodos ativos por parte dos participantes todos responderam 

possuir interesse em um curso de formação na área, mostrando que o trabalho conseguiu 

fazê-los refletir sobre a sua atuação profissional e despertar a curiosidade para tal assunto. 

 Por fim, o presente trabalho serve de inspiração para demais pesquisadores 

atentarem para a importância da discussão e inserção das metodologias ativas, e objetivará 

futuramente a aplicação do curso de formação para os professores participantes da 

pesquisa. 
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EXPERIÊNCIAS LITERÁRIAS NO CONTEXTO ACADÊMICO:  

o que dizem os discentes do curso de pedagogia? 

 

 

Maria Jaqueline de Morais Silva26 

Celiane Oliveira dos Santos27 

 

 

 

RESUMO 

Este trabalho, recorte de uma pesquisa de especialização realizada no âmbito da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, tem como objetivo apresentar reflexões 

acerca das experiências literárias vivenciadas por discentes do curso de Licenciatura em 

Pedagogia (UERN). Investigam-se, em diferentes momentos da formação acadêmica, as 

experiências com textos literários. As perspectivas teóricas de Pontes e Azevedo (2017), 

Terra (2016), Mello (2016), Solé (2014) e Collomer (2007) nos ajudam a compreender as 

relações entre a leitura de textos literários e a formação docente. Trata-se de um estudo 

de natureza qualitativa, no qual os dados foram construídos por meio de entrevistas 

semiestruturadas e questionários. Participaram da investigação oito discentes 

matriculados regularmente em diferentes períodos do curso – primeiro e sétimo períodos. 

As falas dos discentes revelaram que a falta de tempo para ler textos literários no decorrer 

do curso é um aspecto que tem diversas implicações na formação docente. Para os 

estudantes pesquisados, foram essenciais as discussões e demais experiências oferecidas 

durante as disciplinas obrigatórias que possuem como foco a literatura e suas dimensões. 

Destaca-se o papel fundamental da leitura literária na formação dos sujeitos, contudo, a 

sua presença nos espaços acadêmicos ainda se apresenta de maneira precária. Ressalta-

se, ainda, a essencialidade do debate acerca da relação entre a formação inicial docente e 

o acesso aos diversos textos literários no contexto acadêmico, pois muitos são os reflexos 

na formação de professores e, consequentemente, nas futuras práticas pedagógicas. 

 

Palavras-chave: Leitura literária. Formação docente. Formação do leitor. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho, recorte de uma pesquisa de especialização realizada no âmbito da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, tem como objetivo apresentar reflexões 

acerca das experiências literárias vivenciadas por discentes do curso de Licenciatura em 

Pedagogia (UERN). 

A literatura é um direito e cumpre um importante papel na formação humana 

(CANDIDO, 2011). Considerando o contexto de formação de professores, a presença da 

literatura pode se caracterizar como uma experiência cercada de sentidos e significados, 

que favorece o desenvolvimento profissional docente em diferentes dimensões – 

cognitiva, social e afetiva.  

Em muitos casos, devido à ausência de uma formação inicial que contemple a 

formação do leitor literário, resta para o professor a busca por esse tipo de conhecimento 

na formação continuada ou em alguma especialização. Contudo, para que essa busca 

ocorra efetivamente se faz necessário que os professores estejam abertos a novas 

                                                           
26Especialista em Educação pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. E-mail: 

mariajaqueline.17@hotmail.com 
27 Professora da Faculdade de Educação – UERN. E-mail: celianeoliveira@uern.br 
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aprendizagens e construam sentidos sobre esse tipo de leitura na escola e na vida. É 

oportuno salientar que não podemos falar de professores leitores quando seus discursos 

se distanciam das práticas. Aqui, cabe uma reflexão: será que os professores tiveram 

algum tipo de incentivo à prática literária na graduação? Como ocorreu esse tipo de 

mediação? Sentiam prazer ou realizam as leituras por obrigação? 

Diante das inúmeras experiências vivenciadas pelos professores nos seus 

processos formativos, é importante refletirmos sobre as possíveis lacunas existentes no 

que diz respeito à formação do leitor literário na formação inicial. Todavia, essa reflexão 

não faz sentido se o foco residir sobre apontamentos de falhas ou culpas. É preciso, antes 

de tudo, que se considere os contextos de formação, as histórias pessoais de cada 

profissional e os modelos curriculares historicamente oferecidos pelos cursos de 

Pedagogia. 

Nesta pesquisa, apresentaremos reflexões sobre a leitura literária na formação 

inicial do pedagogo. A compreensão de que a formação inicial cumpre uma função 

importante na educação literária dos futuros professores – profissionais esses que 

contribuirão no processo ensino e aprendizagem de novos leitores. Torna-se relevante 

investigar os sentidos atribuídos pelos discentes à leitura literária, tendo em vista que, 

mais adiante passarão para a condição de professores, sendo necessário uma formação 

sólida que os levem a refletir sobre suas práticas enquanto leitor literário para assim 

pensar a sua futura prática docente e os reflexos que irão deixar na vida dos futuros 

educandos 

.  

CAMINHOS METODOLÓGICOS  

 

Os percursos metodológicos escolhidos para a realização da pesquisa, apresenta-

se em uma abordagem qualitativa, compreendemos a abordagem qualitativa como um 

procedimento que nos permite aproximarmos do objeto pesquisado, e que assim, nos 

possibilita uma compreensão do problema apresentado, por meio de determinado grupo 

social, para buscar compreender e solucionar o problema investigado. “[...] Como 

diferentes pessoas dão sentido às suas vidas” (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 50). 

Assim, procedeu-se a análise dos documentos do curso de Pedagogia/ UERN – 

Campus Central que nos ajudaram a compreender quais seus objetivos para a formação 

do aluno leitor, principalmente em sua formação inicial como pedagogo. Assim, foram 

analisados documentos que integram o currículo do curso, tais como: Projeto Pedagógico 

do Curso de Pedagogia – PPC (2012) e os Programas Gerais dos Componentes 

Curriculares – PGCC. Analisando também os documentos oficiais que nos ajudaram a 

compreender as propostas voltadas ao currículo de futuros docentes, focando na análise 

da formação do sujeito enquanto leitor. Sendo eles, o PISA28 (O Programa Internacional 

de Avaliação de Estudantes) e a pesquisa Retratos de Leitura. 

Para analisar os sentidos que os discentes atribuem à leitura literária em sua 

formação, selecionamos também como procedimentos metodológicos a entrevista 

semiestruturada e o questionário. 

A entrevista aconteceu de forma presencial. Os recursos utilizados para o 

registro das entrevistas foram: gravador/celular e diário de campo. As entrevistas foram 

gravadas e transcritas para melhor garantia na construção dos dados. A investigação 

aconteceu no curso de Pedagogia da UERN, mais especificamente com oito discentes; 

                                                           
28 Programa Internacional de Avaliação de Estudantes – PISA, tradução de Programme for International 

Student Assessment, desenvolvida pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), a qual é uma pesquisa voltada para avaliar o desempenho dos estudantes de diversos países, 

estando na faixa etária dos 15 anos. 
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sendo quatro que estão cursando o primeiro período e outros quatro foram discentes do 

sétimo período do curso. Os critérios para a escolha dos referidos sujeitos em períodos 

distintos da experiência acadêmica, se deram pela perspectiva de analisar primeiramente 

a visão de quem entra na Universidade para assim verificar suas experiências enquanto 

leitor literário desde a educação básica. Posteriormente, traçamos uma análise nas 

reflexões trazidas pelos discentes do sétimo período, eles que percorreram um longo 

caminho no curso.  

O questionário também foi utilizado para nos ajudar a traçar o perfil do discentes 

em relação à formação inicial como pedagogo e suas relações com leitura literária. 

Constituído como uma técnica de construção de dados, o questionário é configurado por 

meio de perguntas que devem ser respondidas por escrito – podendo ser perguntas 

objetivas ou descritivas. Ao analisarmos os sentidos que os discentes atribuem em sua 

formação enquanto leitor literário, expomos também a importância da literatura na 

formação do sujeito. 

 

LEITURA LITERÁRIA NA FORMAÇÃO INICIAL DO PEDAGOGO 

 

Na presente pesquisa, traçaremos a análise dos dados diante dos sentidos 

atribuídos pelos discentes à leitura literária na formação inicial do pedagogo. Buscando 

reflexões que possam contribuir com os demais dados pesquisados nessa área, como 

estudo relevante para o curso de Pedagogia da UERN e para a Educação Básica. 

Ressaltamos a importância de trazer esse assunto para ser refletido dentro dos 

cursos de formação de professores para refletirmos sobre as práticas de leitura em nosso 

país, pensar em proporcionar metodologias que, de alguma forma, contribuam para 

resultados futuros em relação à formação de novos leitores literários. 

O curso de Pedagogia traz em sua matriz curricular componentes que abordam e 

fomentam a importância da leitura literária na prática docente, assim, podemos destacar 

os que encontramos evidências relacionadas à formação leitor literário em uma análise 

nos PGCC, os quais podemos mencionar: Alfabetização e Letramento (4º período), 

Literatura e Infância (6º período) e Ensino de Língua Portuguesa (6º período). Esses 

componentes curriculares possuem 60 horas/aula. Com isso, fizemos uma análise nos 

PGCCs para buscar compreender quais as propostas de leitura abordadas em cada um 

deles. 

Os Componentes Curriculares citados apresentam em suas propostas curriculares 

metodologias voltadas para a formação leitor literário, trazendo em suas ementas a 

presença da leitura no processo educativo, o acesso dos sujeitos ao mundo da leitura e da 

escrita, a importância da leitura desde os primeiros anos de escolaridade, o direito à 

literatura, a relação literatura e infância e a formação de leitores, como também 

especificidades da língua, o ensino da língua materna, a língua como prática social, 

oralidade, escrita, leitura, processo de letramento, e, por fim, os desafios de alfabetizar 

letrando. Por meio dessas propostas, podemos perceber que a leitura literária é abordada 

nesses Componentes Curriculares. Assim, podemos contemplar essas propostas na 

ementa abordada dentro de cada PGCC. 

O componente curricular Literatura e Infância aborda com maior ênfase, em seu 

PGCC, discussões e reflexões sobre a leitura literária, como um incentivo para a formação 

do discente – futuro docente. Possibilita, dessa maneira, ao aluno ainda em sua formação 

inicial o desejo de levar as experiências vivenciadas nesse componente curricular para as 

suas práticas docentes, sendo, isto, possível diante das experiências significativas de 

descobertas e aprendizagem que vivencia. 
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Podemos perceber diante das reflexões levantadas pelos sujeitos entrevistados da 

pesquisa as contribuições significativas existentes em outros componentes curriculares 

que também aproximam da leitura literária, sendo Ensino de Língua Portuguesa, que 

aborda em seu PGCC a diversidade de gêneros textuais, assim como competências e 

habilidades necessárias para a prática docente. Por fim, em Alfabetização e Letramento, 

há a ajuda no desafio de alfabetizar letrando. Contudo, um enfoque ao componente 

curricular Literatura e Infância é necessário, o qual foi ressaltado nas falas dos sujeitos 

entrevistados do 7º período, por ser um componente curricular que aproxima os discentes 

de modo mais direto com a leitura literária no curso. 

É possível perceber a presença da leitura literária com maior intensidade apenas 

no 7º período do curso – período em que os sujeitos já estão finalizando a graduação. 

Assim sendo, cabe uma reflexão sobre como esse tipo de leitura poderia perpassar a 

experiência do discente com a leitura literária ao longo do curso, como um processo 

contínuo, e não somente no final, tendo em vista que as iniciativas propostas ao longo das 

disciplinas poderão colaborar para futuras práticas docentes, que certamente contribuirão 

para que os futuros profissionais promovam o gosto pela leitura literária. “Nesse sentido, 

o prazer do ato de ler de quem ensina/multiplica para os outros a satisfação da prática de 

leitura” (MELLO, 2016, p. 45). 

O PGCC de Literatura e Infância apresenta em sua ementa elementos que 

contemplam a leitura literária: 

 
Literatura e Infância: conceitos e aspectos históricos. A diversidade dos 

gêneros literários numa perspectiva infantil. Literatura, leitura e 

formação de leitores. A presença da literatura no processo educativo: 

aspectos teóricos e metodológicos. A literatura como direito e prazer da 

criança (UERN, 2012). 

 

Podemos destacar a importância que é atribuída a leitura literária como 

experiência que deve ser vivenciada desde os primeiros anos de escolaridade do 

educando. Por isso, enfatiza-se a importância da mediação do professor nas atividades de 

incentivos ao gosto literário. Sobre a formação de leitores, Colomer (2007) ressalta que: 

 
[...] se o tema preocupa tanto na atualidade, é porque existe essa 

consciência generalizada, a que antes aludimos, de que o objetivo de 

formar o leitor não tem obtido o êxito esperado, de modo que vão 

aparecendo diferentes hipóteses sobre as causas desse desajuste” (p. 

102). 

 

É um desafio que devemos enfrentar e lutar para que um dia possamos alcançar 

bons resultados em relação aos índices de leitores do nosso país. Claro, que isso 

acontecerá de forma processual, e é um desafio que requer esforços de toda uma sociedade 

envolvida nesse processo educacional do sujeito, despertar na sociedade a importância da 

cultura de ler. 

Entretanto, podemos dizer, a partir dos PGCCs analisados, que é possível perceber 

aos que trazem evidências da formação leitora, porém, é essencial destacar que a leitura 

literária é abordada com maior ênfase no componente curricular Literatura e Infância, o 

qual foi bastante enfatizado pelos discentes participantes da pesquisa. Podemos dizer que 

essa disciplina contribui de forma significativa em relação à formação dos discentes.  

 

OS SUJEITOS DA PESQUISA 
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Os sujeitos da pesquisa, alunos do primeiro período, apresentam idade média 

entre 19 a 27 anos. Todos cursaram a Educação Básica na rede pública de ensino. Dos 

quatro sujeitos analisados nesse período, dois deles conseguiram ler mais de três livros 

nos últimos seis meses. Um relata ter lido apenas dois, o outro não ter lido nenhum. 

Apenas um deles possui outra formação, que é de Técnico em Informática, sendo o 

mesmo aluno que realiza atividades além da faculdade, participando de projeto de 

extensão na área de educação. 

Tendo em vista a prática de leitura desses discentes, nos últimos seis meses, 

podemos perceber que esse é um outro dado importante, pois nos ajuda a reafirmar o 

quanto a prática da leitura literária no âmbito acadêmico se torna escassa – quando se 

refere ao ler por escolha, por conta própria –, sem que seja uma atividade proposta por 

algum componente curricular do curso, devendo ela está inserida frequentemente em todo 

processo formativo. Pouco é o espaço para essa leitura quando se tem tantas outras 

atividades acadêmicas que ocupam a maior parte do tempo dos educandos. Os quatro 

discentes do primeiro período responderam não estarem lendo nenhuma obra literária no 

momento, porém, todos têm experiências com a leitura literária, são capazes de sugerir 

pelo menos uma obra literária que acham relevante, e que, de certa forma, tiveram uma 

aproximação maior com esse tipo leitura. 

Por outro lado, temos os discentes do sétimo período, um público que já tem 

cursado a maior parte do curso, principalmente os Componentes Curriculares aos quais 

abordam o ensino de leitura literária. Os discentes do sétimo período têm idade entre 20 

a 39 anos. Diferentemente da análise dos questionários do 1º período, podemos perceber 

que dois desses quatro sujeitos trabalham na área de formação e não possuem outra 

formação. Três discentes participam de atividades além da faculdade. No que se refere à 

sala de aula, eles estão envolvidos em atividades de extensão, monitoria, PIBID 

(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), PIBIC (Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica) e monitoria do Programa Mais 

Alfabetização. 

Em relação às obras literárias que têm lido nos últimos seis meses, podemos dizer 

que aqui temos um dado positivo, porque todos afirmam que as experiências literárias 

que tiveram nesse período partiram dos componentes curriculares do curso, dando ênfase 

ao componente curricular de Literatura e Infância. Três dos sujeitos relataram ter lido 

mais de três livros nesse período, e outro, dois livros. Assim, enfatizamos a importância 

do contato com a leitura literária nesse espaço, porque se não for no âmbito acadêmico 

para esses sujeitos, quase não acontecerá fora do contexto acadêmico, porque o tempo 

livre será para realizar outras atividades exigidas por diversos outros componentes 

curriculares. Todos os discentes analisados cursaram a Educação Básica em rede pública 

de ensino. 

Atualmente, nenhum está lendo obras literárias, porém, a maioria consegue 

indicar obras literárias a partir das experiências obtidas pelo componente curricular 

Literatura e Infância. 

 

EXPERIÊNCIAS COM A LEITURA LITERÁRIA NO CONTEXTO 

ACADÊMICO 

 

Apresentaremos aqui as concepções de leitura literária que os discentes trazem 

consigo, a partir de suas próprias visões, diante das experiências vivenciadas com esse 

tipo de leitura ao longo da vida. 

Os discentes do primeiro período trouxeram em suas falas concepções de leitura 

literária e suas funções, como algo que acrescenta cultura, conhecimento e serve também 
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para forjar o pensamento das pessoas; distrair, ver novos mundos, que seja uma atividade 

desenvolvida por conta própria, por meio do prazer, divertimento, que serve para 

desinteressar, aumentar o vocabulário e a capacidade de criatividade e imaginação. 

 

Então pra mim sempre foi muito bom, eu sempre gostei de ler livro 

desse tipo. É muito edificante pra mim porque eu percebo que quando 

eu leio a minha capacidade de reflexão de imaginação e o vocabulário 

aumentam muito, então para mim é muito edificante ler obras literárias 

e essas experiências construíram, assim, a minha capacidade hoje de 

criatividade, entendeu, de refletir de pensar mais no lúdico de ter a 

imaginação mais fértil que você vai trabalhando quando você ler uma 

obra que é muito detalhada que tem detalhe de roupa de estrutura física 

de locais de casas de decoração. Então aí você já vai trabalhando seu 

imaginário pra construir aquela imagem na sua cabeça (DISCENTE D, 

1º PERÍODO). 

 

Os discentes do sétimo período apresentaram também as suas concepções sobre 

leitura literária, trazendo que contribui na elaboração de conceitos, em relação com a 

criatividade, que o gostar a ler desde a infância contribui no processo de formação. A 

leitura de textos literários tem a capacidade de despertar no leitor o desejo de ler muito 

mais, faz o leitor viajar sem sair do lugar, satisfazer desejos de se imaginar na história. 

Diante dessas concepções apresentadas, podemos destacar o aprofundamento dos 

conceitos apresentados pelos discentes do sétimo período em relação aos que foram 

apresentados pelos discentes do primeiro período.  

Podemos compreender diante das falas dos entrevistados que todos, em geral, 

reconhecem a importância da leitura literária como atividade fundamental no processo de 

formação do sujeito. Os alunos do primeiro período tiveram uma compreensão sobre o 

conceito de leitura literária, ao qual apresentaram vários elementos em suas falas. Tal 

qual, um dos discentes trouxe contribuições que enaltece a leitura literária como fonte de 

prazer. 

 

O que não é uma leitura científica, sabe? É uma leitura pra diversão, pra 

distrair a mente, né, porque muita gente diz assim: a minha diversão é 

assistir um filme, minha diversão é sair é fazer compras, e tem gente 

que se diverte lendo, e a leitura pra mim né, a leitura divertida é a leitura 

justamente a leitura literária que você vai ler um livro sobre, sei lá, 

terror, romance, ficção científica e conto de fadas, entendeu? 

Misticismo, uma coisa assim, pra mim essa é a leitura literária, a leitura 

divertida que você lê sem compromisso, sem ter aquela coisa de aí vou 

analisar, vou fazer resumo, fazer síntese, ela é uma leitura mais 

divertida mesmo, mas lúdica (DISCENTE D 1º PERÍODO). 

 

A forma como a mediação acontece, que dita a intensidade da atividade, a 

importância e os sentidos que serão atribuídos a ela, terão grande influência nesse 

processo. Mello (2016, p. 48) contribui afirmando que “é a forma como o professor insere 

o livro na experiência dos pequenos que pode fazer do ato de ler uma vivência emocional 

transformadora para a criança”. Assim, espera-se que essas influências tragam 

experiências significativas na vida dos educandos. 

Sobre utilizar a leitura literária como finalidade pedagógica para ensinar 

conteúdos específicos, uma aluna destaca: 
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Leitura literária para mim seria aquela que deleite, que a gente vai 

apenas relaxar, ler pra espairecer. E uma crítica até que eu tenho para 

Literatura Infantil, é aquela literatura que trata os alunos como que pra 

aprender, leva o livro como uma forma de aprendizado de ensinar 

alguma coisa, e para mim, a leitura literária tem que ser algo apenas 

deleite pra o próprio relaxamento e não com um fim pedagógico, porque 

quando passa a ter um fim pedagógico, ela perde o caráter literário 

(DISCENTE H, 7º PERÍODO). 
 

Com isso, é importante destacar que nem sempre a leitura acontece na vida do 

sujeito por meio do prazer. Muitas pessoas se encontram nas leituras literárias diante dos 

sentimentos que vão de encontro com uma realidade de vida, encontram-se nelas através 

de medos, anseios, angústias, experiências de vida que muitas vezes são encontradas nos 

livros literários.  
Terra (2014) acrescenta que o sentido do texto não é algo que já vem explícito 

nele. O leitor é quem constrói esses sentidos a partir de sua interação diante da leitura, e 

a partir desse sentido, o leitor atribui um determinado valor a ela. Outro ponto que o autor 

destaca é que o gosto pela leitura, os diferentes sentidos que são atribuídos a ela, não 

mudam apenas de pessoa para pessoa, mas a época também influência nesse aspecto. 

Um desafio para os discentes que foi bastante relatado tanto pelos discentes do 

primeiro quanto do sétimo período foi a questão do tempo. Afirmam que a universidade 

não proporciona espaço para outras leituras devido à sobrecarga de atividades que exigem 

deles. Outro desafio também apontado é a falta da cultura de leitura. Estamos inseridos 

em uma sociedade que pouco se tem o gosto da leitura literária, e essa leitura acaba que 

fora da realidade das crianças. Os professores não leem para seus alunos porque a leitura 

também não faz parte da cultura deles. Assim, são muitos os elementos de um contexto 

que influenciam nas práticas leitoras de um grupo social. Desse modo, acrescenta o 

Discente G: 

 

[...] a gente não consegue se dedicar tanto para as leituras literárias por 

causa disso, porque a gente tem outras disciplinas, a gente faz outros 

tipos de leituras e muitas vezes a leitura literária a gente deixa em 

segundo plano. 

 

Essa fala apenas confirma as angústias, de uma forma geral, dos discentes 

entrevistados. Diante do exposto, é pertinente pensarmos sobre a função da Universidade 

no que diz respeito à formação da atitude leitora dos futuros docentes. Pontes e Azevedo 

(2017) acrescentam que: 
 

[...] percebemos mais ainda a necessidade do Curso de Pedagogia se 

voltar para a formação leitora desses ingressantes, tendo em vista a 

própria falta de leitura dos futuros docentes formadores de leitores na 

educação básica e que precisam dominar esse saber (p. 351). 

 

Os discentes afirmam com convicção que planejariam experiências com a leitura 

literária para os seus futuros alunos, reconhecendo a importância e os benefícios que essas 

práticas podem oferecer no processo de formação do educando. A Discente E ressalta que 

“todo professor deveria fazer na sua metodologia, aplicar na sala de aula a metodologia 
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que envolvesse a leitura”. Algumas experiências literárias foram relatadas pelos 

estudantes entrevistados: contação de histórias, caixa mágica, saia literária, maleta 

viajante, trabalhar com diversos autores, leitura coletiva, empréstimos de livros, criação 

de livros, recitais na escola, apresentações relacionadas à leitura e leitura diária. Vale 

salientar que o repertório de experiências literárias, descrito pelos estudantes pesquisados, 

apresenta intrínseca relação com as vivências no âmbito universitário.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de todo processo percorrido nessa pesquisa, enfatizamos aqui a 

importância da leitura literária na formação inicial docente como fonte que contribui para 

as futuras práticas. Compreendemos que a leitura de textos literários deve estar inserida 

em todos os processos de formação do sujeito – desde os primeiros anos escolares até a 

universidade.  

O diálogo estabelecido com os sujeitos desta investigação contribuiu 

sobremaneira para o debate acerca da presença da leitura de textos literários no âmbito 

acadêmico, notadamente nos cursos que formam professores. Nesse sentido, a pesquisa 

aponta para a necessidade de uma reflexão mais aprofundada acerca da formação docente, 

no sentido de efetivarmos um processo formativo ancorado em princípios humanísticos.  

Diante das inúmeras discussões que nos cercam acerca da leitura literária, 

podemos perceber que ainda existe um longo caminho a percorrer na garantia dos direitos 

ao acesso aos livros e às experiências com a literatura em nosso país. Considerando os 

resultados ainda não favoráveis em relação à leitura no contexto brasileiro, é oportuno 

indagarmos os currículos e as práticas escolares que elegem prioritariamente 

determinadas experiências, em detrimento das experiências com a literatura, nas 

diferentes etapas da educação.   
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RESUMO 

O presente trabalho traz uma discussão sobre a formação e atuação docente na Educação 

Básica, problematizando o ser professor pesquisador à luz do pensamento do educador 

Paulo Freire, disseminado, sobretudo na obra Pedagogia da autonomia: saberes 

necessários a prática educativa (2015). A pesquisa é de abordagem qualitativa, a partir de 

um estudo bibliográfico com base em Gil (1999), com o objetivo de refletir sobre o que 

é ser docente pesquisador em seu processo de desenvolvimento profissional, nessa etapa 

educacional. Há muitas divergências sobre o ser pesquisador. No que se refere aos 

docentes da Educação Básica, esta característica soa de maneira controversa a depender 

da ótica sob a qual é vista. Algumas das indagações que permeiam essa discussão são as 

de que professor pesquisador é aquele que realiza pesquisa científica, ou todo professor é 

por si mesmo pesquisador. Nesse sentido Freire (1996) elenca conhecimentos que 

considera necessários a prática educativa. Dentre estes destacamos a necessidade de que 

educadores e educadoras tenham consciência de que “ensinar exige rigorosidade 

metódica, pesquisa, reflexão crítica sobre a prática, consciência do inacabamento 

humano, apreensão da realidade e curiosidade”. Diante da afirmação, o educador nos 

remete a pensar a atuação de professores não somente na perspectiva do fazer, mas no 

debruçar da busca por aprimoramento de seus conhecimentos inerentes a sua atuação.  A 

pesquisa é um mecanismo intrínseco à prática educativa.  Esta se inter-relaciona ao 

ensinar quando se faz necessário a iniciativa do professor em buscar conhecer, 

compreender e ainda apreender o objeto cognoscível. O que não se configura como um 

esgotamento na busca em se fazer conhecedor, pois não há quem domine tudo. Entretanto, 

não visamos omitir de nossa discussão os demais saberes apontados por Freire (2015). 

Contudo, enfatizaremos as reflexões sobre aqueles que consideramos ter maior relação 

com o ser pesquisador. 

 

Palavras-chaves: Professor pesquisador; Formação docente; Atuação docente; Diálogo. 

 

INTRODUÇÃO 

Muitas são as discussões acerca do que é ser professor e das competências que são 

necessárias à prática docente. Entre estas abordagens destacamos reflexões referentes ao 

ser professor pesquisador, entendendo que esta é uma característica nata do fazer 

pedagógico. Entendemos que a proposta desta reflexão se configura como uma tarefa 
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desafiadora e deveras relevante para que reflitamos mais significativamente a 

representação do ser professor. 

O interesse por discutir sobre este tema teve origem nos momentos de aula, na 

disciplina Pesquisa em Educação, ofertada pelo Programa de Pós-graduação em 

Educação – POSEDUC/UERN, onde surgiram questionamentos sobre a pesquisa, 

passível de ser desenvolvida por professores acadêmicos, ou por professores da Educação 

Básica. Na ocasião houve quem definisse a pesquisa como aquela com mero caráter 

científico, como que esta se limitasse ao âmbito formal do conhecimento acadêmico. Por 

outro lado, alguns dos alunos presentes rebatiam este conceito, compreendendo que tal 

atividade não é algo restrito apenas a academia, sobretudo quando se fala da 

profissionalização docente. O que serviu como incentivo para problematizar essas 

definições. 

No que tange a abordagem desse fragmento escrito, levamos em consideração o 

olhar do educador Paulo Freire, tomando como pressuposto os saberes que considera 

necessários a prática docente, para subsidiar o estudo. 

O trabalho em questão não busca uma nova conceituação acerca da pesquisa. 

Contudo, se fazer compreensível que o ato de pesquisar está imbuído no fazer docente, 

desde a sua formação, que se dá constantemente, até a parte empírica da sua atuação, que 

ocorre de maneira dialógica independente do campo de seu desenvolvimento. 

As discussões objetivam inicialmente contextualizar o sentido da busca pelo 

conhecimento desde os tempos mais remotos do homem em sociedade, de forma a 

considerar a profissão docente como um ícone para o seu desenvolvimento. Além disto, 

destacamos o papel do professor em promover aos seus educandos um ensino de 

qualidade, que possa contribuir para a emancipação social daqueles que por muitas vezes 

são renegados, compartilha também de outras responsabilidades a serem assumidas. Daí 

sua objetivação em buscar aperfeiçoamento diante do dever que lhe foi confiado, o de 

almejar ser um professor pesquisador e reflexivo.  

 

PERCURSO METODOLÓGICO 

 

A metodologia representa o caminho para atingir os objetivos propostos. Na 

pesquisa científica é fundamental a sua delimitação de forma clara, no sentido de 

possibilitar a eficácia da investigação a ser desenvolvida.  

O processo metodológico teve como primeira ação a realização de leituras dos 

materiais que se aproximam da discussão como a obra de Freire já mencionada, 

juntamente com outras literaturas como Pedagogia do Oprimido (1987), Extensão ou 

comunicação? (1985) e alguns artigos relacionados à pesquisa, a fim de respaldar 

teoricamente a discussão.  

Desta maneira, a pesquisa desenvolvida se configura como bibliográfica, que de 

acordo com Gil (1999, p. 65) “A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material 

já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”, e ainda do tipo 

qualitativa. 

No que tange a pesquisa qualitativa, Ferreira (2014) entende que:  
 

 Tal termo remete a um modo particular de fazer e entender a pesquisa, 

que valoriza as possibilidades interpretativas da temática em questão, 

partindo dos pressupostos teóricos considerados. É concepção que tem 

cunho social e visa compreender as transformações ocorridas no 

decorrer do processo [...] (FERREIRA, 2014, p. 104). 
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As leituras aconteceram no sentido de trazer reflexões sobre a problemática dessa 

pesquisa “Todo professor é um pesquisador nato, ou essa tarefa diz respeito apenas aos 

docentes do contexto acadêmico universitário?”. Nossa proposta não é elaborar respostas 

prontas. Contudo, fomentar o debate em torno da temática. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Na prática educativa o ato de ensinar consiste num processo dialético no ir e vir 

de busca e ação, no movimento rotativo que se desenvolve durante a atuação docente. De 

acordo com Freire (2015, p. 32) “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino”. 

Para que o processo de atuação se desencadeie é necessário que se permita a abertura para 

o novo, no sentido de reconhecer que a eficácia do fazer, não só profissional docente, é 

algo em constante formação. A priori, esta é a condição de humano na qual o professor 

se encontra socialmente, o que Freire (2015, p. 49) considera ser o “inacabamento 

humano”, visto que há sempre um novo aprendizado. 

Segundo Laville; Dionne (1999) desde a existência pré-histórica o ser humano 

confrontou-se com essa necessidade de busca pelo saber para sobreviver e facilitar sua 

existência. Utilizando-se de diversas maneiras, seja para construir ou adquirir novos 

conhecimentos, indo desde a produção dos saberes espontâneos até chegar a produzir o 

conhecimento científico.  

A realidade cotidiana do ser humano, suas vivências, circunstâncias e reação 

frente às situações adversas de conflitos, ou ainda nas pretensões de sempre melhorar em 

sociedade, podem corroborar para um aprimoramento de suas atitudes. Em suma, antes 

de alcançar o que lhe é almejado, o sujeito é capaz de se refazer a partir da reflexão, 

passando a adotar meios de busca para seu alcance. A esta situação típica do ser humano 

podemos inferir a existência de propiciadores que provocam no homem ou na mulher a 

procura pelo alcançável. “Este movimento de busca, porém, só se justifica na medida em 

que se dirige ao ser mais, à humanização dos homens”, Freire (1987, p. 43). Esta é a 

condição inicial em que redimensionamos para o âmbito profissional do professor.  

Considerando a forma de existência do ser docente, a sua fragilidade humana, 

permite-nos desconstruir a distinção engessada entre o professor de Educação Básica e o 

professor universitário, visto que esta diferenciação coloca em risco o perfil profissional 

e ético da caracterização da profissão. Desde a parte burocrática como a de planejar aulas, 

preencher diários, como também a de ministrar aulas, são ações intrínsecas ao fazer 

docente. Logo a aferição mencionada, a distinção, deve ser focada no que se refere ao 

cenário de atuação, em seus processos formativos e metodológicos. Contudo, mesmo com 

os diferentes campos de atuação, se faz necessária a pesquisa, a busca pelo saber, pelo 

seu aperfeiçoamento constante, tendo em vista as mudanças e a rapidez de informações, 

ou ainda as redescobertas das ciências. A este respeito, ao inacabamento humano do 

professor, significa dizer que este não é o detentor do saber, com ele não está todo o 

conhecimento, como ainda assim é visto por parte da sociedade. 

Outra característica do contexto educativo e escolar, imersa em nossa discussão, 

é a de que “não há docência sem discência”, Freire (2015, p. 23). Tal característica nos 

viabiliza enxergar como a relação dos sujeitos no processo educativo, sendo estes o 

educador e o educando, torna possível ao educador a criticidade de si à medida que se 

imerge em sala de aula. Por sua vez, este é um espaço amplo e que envolve uma 

heterogeneidade de significados e aprendizagens subjetivas na interação com seu 

alunado. Assim esta relação coloca diante do docente, dúvidas, inquietações e, sobretudo 

pode promover a autoanálise, em como está se posicionando no contexto do ensino e 
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aprendizagem, considerando que “ensinar não é transmitir conhecimentos”, Freire (2015), 

como uma forma proveitosa ao abrir-se ao novo. Desta maneira, 

 
[...] educar e educar-se, na prática da liberdade, é tarefa daqueles que 

sabem que pouco sabem - por isto sabem que sabem algo e podem assim 

chegar a saber mais – em diálogo com aqueles que, quase sempre, 

pensam que nada sabem, para que estes, transformado o seu pensar que 

nada sabem em saber que pouco sabem, possam igualmente saber mais. 

(FREIRE, 1985, p. 5). 

 

Há a possibilidade de pensarmos a consciência do inacabamento humano do ser 

professor como abertura e espaço para o diálogo da ação-reflexão-ação, configurando 

desta forma a pesquisa em si, na essência da sua prática. De acordo com Freire (1993, p. 

40) “quando a prática é tomada como curiosidade, então essa prática vai despertar 

horizontes de possibilidades. [...] Esse procedimento faz com que a prática se dê a uma 

reflexão e crítica”. 

Desta forma a essência da pesquisa diz respeito à necessidade em ofertar soluções 

às situações emergentes em sala de aula, para que sejam dadas respostas ante os 

questionamentos feitos por alunos e ou até mesmo nas situações burocráticas advindas. 

Pois, 

 
Pesquisar, assim, é sempre também dialogar, no sentido específico de 

produzir conhecimento do outro para si, e de si para o outro, dentro de 

contexto comunicativo nunca de todo devassável e que sempre pode ir 

a pique. Pesquisa passa a ser, ao mesmo tempo, método de 

comunicação, pois é mister construir de modo conveniente a 

comunicação cabível e adequada, e conteúdo da comunicação, se for 

produtiva. Quem pesquisa tem o que comunicar. Quem não pesquisa 

apenas reproduz ou apenas escuta. Quem pesquisa é capaz de produzir 

instrumentos e procedimentos de comunicação. Quem não pesquisa 

assiste à comunicação dos outros. (DEMO, 2001, P. 39) 

 

 Quando problematizamos acerca da incumbência da realização em si da pesquisa, 

e por quem esta se desenvolve, apontamos desse modo a cotidiana e real vivência nos 

espaços de atuação dos professores. Em considerando este pensamento, é também 

possível levar em conta que: 

 
Esses quefazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino 

continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque 

indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, 

constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para 

conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. 

(FREIRE, 2015, p. 30) 

 

Neste sentido o ato de pesquisar é uma ferramenta fundamental para a construção 

do saber, capaz de despertar ainda outros mecanismos envolvidos no processo da 

pesquisa. A este respeito consideramos ser indissociável a exigência da criticidade, 

tomando como pressuposto crítico a consciência de sua capacidade de constante 

formação. Esta criticidade possibilita a “curiosidade com que podemos nos defender de 

‘irracionalismos’ decorrentes do ou produzidos por certo excesso de ‘racionalidade’ de 

nosso tempo altamente tecnologizado”. Freire (2015, p. 33).  
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Desta forma, o sujeito educador torna-se consciente de que o ato de ensinar, de 

ministrar aulas, não significa transpor conteúdos para seus alunos, porém até mesmo 

envolvê-los na curiosidade e reflexão da possível veracidade e aplicabilidade do objeto 

cognoscível na sua vida real, estimulando-os a serem seres pensantes desde a Educação 

Básica. É então o momento de buscar conhecer em que sentido a sua prática interfere no 

mundo do seu educando, ou se é que interfere, se há proveito nisto, se é significativo e, 

sobretudo se terá resultado positivo no seu fazer e ser. 

A criticidade, potencializada pela pesquisa, pela autorreflexão, é capaz de evocar 

o propósito da atuação docente. Logo,  

 
Constatando, nos tornamos capazes de intervir na realidade, tarefa 

incomparavelmente mais complexa e geradora de novos saberes do que 

simplesmente a de nos adaptar a ela. É por isso também que não me 

parece possível nem aceitável a posição ingênua, ou, pior, astutamente 

neutra de quem estuda, seja o físico, o biólogo, o sociólogo, o 

matemático, ou o pensador da educação. Ninguém pode estar no 

mundo, com o mundo e com os outros de forma neutra. Não posso estar 

no mundo de luvas nas mãos constatando apenas. A acomodação em 

mim é apenas caminho para a inserção, que implica decisão, escolha, 

intervenção na realidade. Há perguntas a serem feitas insistentemente 

por todos nós e que nos fazem ver a impossibilidade de estudar por 

estudar. De estudar descomprometidamente como se misteriosamente, 

de repente, nada tivéssemos que ver com o mundo, um lá fora e distante 

mundo, alheado de nós e nós dele. (FREIRE, 2015, p. 75). 

 

 Concernente ao professor da Educação Básica é pertinente que tenha a consciência 

de ser pesquisador. Que se reconheça como tal no exercício da tarefa docente. Pois como 

já mencionamos no decorrer dessa discussão, os docentes vivenciam uma constante 

busca, seja por conhecimentos a serem partilhados com seus educandos, seja por saberes 

que venham a aprimorar a sua ação. Entendemos que a possível distinção entre o professor 

pesquisador da Educação Básica e o professor do âmbito acadêmico universitário, é que 

nem sempre o primeiro tem ciência de que é pesquisador, ou de que a pesquisa é uma 

característica indissociável do fazer docente.  

Outro aspecto dessa diferenciação é que o saber da experiência, produzido pelos 

professores e professoras no chão da escola, na maioria das vezes não é sistematizado ou 

valorizado. É possível que haja uma supervalorização do conhecimento acadêmico em 

detrimento do saber empírico, no sentido de dissociar a teoria e a prática. O que se 

configura como possível equívoco, em face de que as duas, como já mencionamos, são 

indissociáveis. Nessa perspectiva, considerando que a pesquisa significa busca, o 

pesquisador não é apenas aquele que atua no âmbito acadêmico da Universidade, mas 

também o profissional docente nos diferentes campos de atuação. 

No que se refere ao saber da experiência, entendemos que a sua apreensão ocorre 

no cotidiano escolar, nas relações com seus pares, e estimulados pela busca, pelo seu 

aperfeiçoamento. Assim, 

 
O desenvolvimento profissional é favorecido quando os professores 

têm oportunidades de refletir, pesquisar de forma crítica, com seus 

pares, sobre as práticas educativas; explicitam suas crenças e 

preocupações, analisam os contextos e a partir dessas informações 

experimentam novas formas para suas práticas educativas. 

(RAMALHO, NUÑEZ; GAUTHIER, 2003, p. 68).  
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 Vale ressaltar que não se trata de valorizar determinados saberes em detrimento 

de outros, pois tanto o conhecimento científico quanto os saberes da experiência têm a 

sua relevância. Ambos são frutos da busca, seja pela necessidade de resolver situações 

simples de seu cotidiano, de forma não planejada, sem atender aos critérios formais da 

pesquisa teórica, seja por meio da utilização dos métodos científicos. A este respeito 

Freire (2015) define essa busca distante dos moldes da investigação científica como 

curiosidade ingênua. Pois, 

 
A curiosidade ingênua, de que resulta indiscutivelmente um certo saber, 

não importa que metodicamente desrigoroso, é a que caracteriza o 

‘senso comum’. O saber de pura experiência feito. Pensar certo, do 

ponto de vista do professor, tanto implica o respeito ao senso comum 

no processo de sua necessária superação quanto o respeito e o estímulo 

à capacidade criadora do educando, cuja ‘promoção’ da ingenuidade 

não se faz automaticamente. (FREIRE, 2015, p. 31). 

 

 No entanto, tal afirmação não acontece no sentido de desconsiderar a curiosidade 

ingênua. O seu entendimento é que, 

 
Na verdade, a curiosidade ingênua que, ‘desarmada’, está associada ao 

saber do senso comum, é a mesma curiosidade que, criticizando-se , 

aproximando-se de forma cada vez mais metodicamente rigorosa do 

objeto cognoscível, se torna curiosidade epistemológica. Muda de 

qualidade mas não de essência. A curiosidade de camponeses com 

quem tenho dialogado ao longo de minha experiência político-

pedagógica, fatalistas ou já rebeldes diante da violência das injustiças, 

é a mesma curiosidade, enquanto abertura mais ou menos espantada 

diante de ‘não eus’, com que cientistas ou filósofos acadêmicos 

‘admiram’ o mundo. Os cientistas e os filósofos superam, porém, a 

ingenuidade da curiosidade do camponês e se tornam 

epistemologicamente curiosos. (FREIRE, 2015, p. 33). 

 

  Contudo, a busca dos educadores pelo saber, mesmo que não tenham ciência de 

que pesquisar não se restringe apenas ao âmbito acadêmico, não se enquadra na 

curiosidade ingênua. Pois diferente dos camponeses, do exemplo citado, os professores 

têm formação acadêmica, com um teor científico que embasa a sua prática, mesmo que 

em alguns casos não tenha tido a oportunidade de formação continuada. No entanto, 

durante a formação inicial utilizaram-se de aportes teóricos que os direcionaram para o 

seu fazer em sala de a aula. Daí a relevância de ser um professor reflexivo, consciente da 

necessidade de buscar aprimoramento de sua prática educativa. Por sua vez, a pesquisa 

pode ser então considerada propulsora do alcance no constante aperfeiçoamento de sua 

profissão. Logo, 
 

É exatamente nesse sentido que ensinar não se esgota no ‘tratamento’ 

do objeto ou do conteúdo, superficialmente feito, mas se alonga à 

produção das condições em que aprender criticamente é possível. E 

essas condições implicam ou exigem a presença de educadores e de 

educandos criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, 

humildes e persistentes. (FREIRE, 2015, p. 28). 

 

Nesta perspectiva a ação da pesquisa no fazer docente crítico e reflexivo não se 

esgota, visto que o professor, ao adotar este perfil, sempre se dispõe a ir além da zona de 
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conforto, não se contenta com o ato de apenas reproduzir o conhecimento 

superficialmente encontrado.  

Ser pesquisador na atuação docente faz uso de ações que o caracteriza. Dentre as 

quais podemos considerar o reconhecimento do inacabamento humano, a criticidade e a 

consciência da característica da pesquisa indissociada ao fazer docente, se constituindo 

como princípios que corroboram para o ser professor pesquisador.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Compreendemos que mesmo diante das diversas abordagens no âmbito 

educacional, as discussões sempre suscitarão novas problemáticas, indagações e 

inquietações. Embora um mesmo objeto de estudo já tenha sido investigado, é possível 

que existam outras óticas sob as quais possa ser explorado. 

 O campo educacional não foge a essa diversidade, constituindo-se como um vasto 

contexto de pesquisa. O que possibilita uma amplitude de debates, abordagens e vieses 

de discussão. Nesse contexto, a ação docente tem sido tema constante de estudos nas 

pesquisas acadêmicas no sentido de explorar diferentes caminhos que possibilitem 

avanços nos processos de ensino e aprendizagem. 

Enquanto atividade humana o ato de ensinar/aprender se configura como uma 

ação que requer, entre outros aspectos, a disponibilidade pela busca do conhecimento. 

Em se tratando da prática educativa, além da pesquisa por conhecimentos a serem 

partilhados com os educandos, há a necessidade da procura por saberes que contribuam 

para o aprimoramento de sua atividade profissional. 

A busca por saberes referentes à prática educativa acontece no dia a dia, no 

desenvolvimento de sua ação, nas interações com seus pares e com seus educandos, 

quando há a necessidade de superar desafios. Por outro lado também ocorre a partir da 

apreensão dos conhecimentos teóricos concernentes a profissão docente por meio dos 

programas de formação continuada. 

Entretanto, é possível que ainda existam entendimentos que remetam o ato de 

pesquisar a compreensão apenas enquanto prática pertinente ao âmbito acadêmico, 

relacionada à produção de conhecimento teórico/ científico. Tais compreensões se 

distanciam do entendimento de que no fazer pedagógico, educadores e educadoras, estão 

em constante busca e produção de saberes. E que esses saberes de experiência são 

indissociáveis dos saberes teóricos. Visto que, independente da consciência que o docente 

tenha do aporte teórico, toda prática se alicerça em alguma teoria. Como já mencionado, 

mesmo que de forma não consciente o educador sempre lança mão de alguma teoria para 

fundamentar sua prática. 
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RESUMO  

Em qualquer profissão é necessário vincular a prática com as teorias, nunca apenas a 

teoria é suficiente ou a prática isoladamente. É de suma importância para qualquer 

profissão e principalmente a de professor vivenciar experiências que possam fortalecer e 

sistematizar o ensino e sua didática de sala de aula. Os alunos universitários devem sair 

das cadeiras onde estudam teorias e encontrar formas que unam os conhecimentos 

teóricos e práticos. É muito comum encontrar alunos que terminaram seus cursos 

universitários na área do magistério e os mesmos relatarem que irão procurar outro curso 

ou abandonarem a carreira muito antes de começar. Pelos motivos acima apresentados a 

educação nos seus mais variados níveis deve buscar um diálogo sistemático e coerente 

para que através de suas trocas de experiências e teorias, seja possível construir um ensino 

que vise a formação integral dos alunos. A universidade brasileira durante muitos anos 

buscou construir suas pesquisas voltadas para o campo positivistas e o enfoque dado ao 

campo social foi menor, com as novas demandas sociais e culturais o ensino deve-se 

voltar para uma perspectiva humanitária e com problemas reais. Alunos apenas sentados 

nas cadeiras das universidades sem colocar em prática suas ideias e ações, são apenas 

sujeitos passivos do sistema educacional. É necessário que os alunos sejam ativos e criem 

autonomia para que sua prática educacional venha a ser fortalecida e prazerosa. Diante 

disso, o presente artigo trata-se de um relato de experiência, que tem como finalidade 

apresentar a ação vivenciada pelos alunos do ensino superior da graduação em letras junto 

aos alunos da rede básica de ensino da Cidade de Missão Velha, no Ceará. O objetivo do 

relato foi refletir e sistematizar as atividades que uniram as teorias vistas na Universidade 

e práticas empreendidas na escola no que se refere ao ensino de língua portuguesa e sua 

aplicabilidade pelos alunos que estão em processo de formação nas universidades, 

ressaltando assim interação entre alunos da graduação em letras em processo de formação 

e alunos das escolas básicas. Esse relato surgiu a partir de um recorte de um projeto que 

é desenvolvido dentro da universidade intitulado Universidade Itinerante, os alunos são 

convidados a participarem de momentos nas escolas públicas da cidade, passando a 

conhecer a estrutura física, a pedagogia e a realidade das escolas tanto da zona urbana 

como rural. A metodologia utilizada é qualitativa de cunho descritivo e interpretativista, 

para a composição teórica foram utilizados os seguintes autores no que se refere a 

formação de professores SAVIANE (1998), Freire (2001) MACIEL(2004), 

PADILHA(2001) e como referencial teórico no que se refere ao ensino de Língua 

Portuguesa foram utilizados ANTUNES (2014), MARCUSCHI (2008), RIOLFI (2012). 

Os resultados alcançados foi a aproximação entre as teorias desenvolvidas nas 

universidades e a educação básica, onde foi possível perceber que uma formação 

universitária deve levar os discentes e docentes a se preocuparem com a formação global 

dos alunos e que as pesquisas devem andar de mãos dadas com a realidade social que a 

acera não sendo apenas reprodutora e sim formativa e critica. 

 

Palavras chaves. Educação, formação, educação básica, educação superior, alunos. 
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INTRODUÇÃO 

A universidade é constituída sobre uma base composta por uma tríade que é o 

ensino, pesquisa e extensão, essa base faz com que a universidade possa atingir não só os 

alunos que chegam para a construção do seu conhecimento individual, mas também atinge 

a comunidade na qual a universidade se encontra, por essa razão as atividades 

desenvolvidas pela a universidade devem buscar uma integração entre teorias e práticas 

que possam otimizar o ensino, a pesquisa e a extensão. 

Quando a teoria tem um espaço maior que a prática nas universidades, corre-se o 

grande risco de se ter profissionais que não interagem de forma significativa na 

comunidade social, esse fato afeta principalmente as licenciaturas, uma vez que para a 

formação de professores capacitados e que possam gerar impacto na sociedade é 

necessária uma prática coerente no meio no qual ele faz parte. Seguindo a assertiva acima 

acredita-se que a universidade deve compilar atividades que a teoria e prática devam ter 

diálogo constante. 

Freire (2001), aponta que não existe a ação docente, sem a discente, uma vez que 

os dois participantes das atividades de ensinar e aprender são construtores de saberes e 

aprendem e ensinam ao mesmo tempo, além de apontar que o ensino deve volta-se para 

ações que envolvem a pesquisa, a criticidade, a corporeificação e reflexão crítica sobre a 

prática, que só é possível se tiver um embasamento teórico pelo participante mais 

experiente e que seja possível de aplica-lo a prática. 

Os cursos de licenciatura devem compreender a formação dos futuros professores 

sobre a integração entre a teoria e prática, visando a construção sistemática do saber, onde 

os discentes sejam protagonista da construção do seu conhecimento que só é possível com 

experiências que os levem a aplicabilidade do que aprendem nos bancos das 

universidades. Levando em conta as considerações acima, acreditamos que nas 

licenciaturas, principalmente no curso de letras os futuros professores devem vivenciar 

momentos de aprendizagens reais e significantes, aplicando as teorias que apreendem na 

universidade nos meios educacionais o mais cedo possível, assim os alunos terão 

autonomia para as situações didáticos pedagógicos no seu futuro fazer docente. 

Nos cursos de letras uma das principais discussões é sobre o ensino de gramática 

e gêneros, durante muitos anos a gramática normativa foi soberana no ensino de língua 

portuguesa, não abrindo espaço para o texto em sala de aula. No contexto atual preocupa-

se com a competência discursiva e com a criticidade, e tendo como base Antunes (2014), 

o ensino deve iniciar e terminar baseado no texto, sendo assim o ensino atual de língua 

materna deve ser mais crítico e menos normativo. 

Levando em conta a formação inicial e o ensino de Língua Portuguesa, o presente 

artigo trata-se de um relato de experiência, que tem como finalidade apresentar a ação 

vivenciada pelos alunos do ensino superior da graduação em letras junto aos alunos da 

rede básica de ensino da Cidade de Missão Velha, no estado do Ceará. O objetivo do 

relato foi refletir e sistematizar as atividades que uniram as teorias vistas na universidade 

e as práticas empreendidas na escola no que se refere ao ensino de língua portuguesa e 

sua aplicabilidade pelos alunos que estão em processo de formação, ressaltando assim 

interação entre alunos da graduação em letras em processo de formação e alunos das 

escolas de educação básica. 

A metodologia empregada no trabalho é de cunho qualitativo e de caráter 

descritivista, interpretativista e interventiva  uma vez que busca descrever uma 

experiência realizada entre os alunos da graduação do curso de letras e sua interação com 

os alunos da rede básica de ensino,  pautadas no ensino de língua portuguesa,  uma vez 

que buscará  uma compreensão da  interação  entre esses dois grupos  e quais os aspectos 
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negativos e positivos da proposta, além de ser possível observar novas lacunas que 

existem entre o ensino superior e a educação básica.  

Para a composição a teórica foram utilizados os seguintes autores no que se refere 

a formação de professores SAVIANE (1998), FREIRE (1998) MACIEL(2004), 

PADILHA(2001) e como referencial teórico no ensino de Língua Portuguesa foram 

utilizados ANTUNES (2014), MARCUSCHI (2008), RIOLFI (2012). 

Os resultados alcançados foi a aproximação entre as teorias desenvolvidas nas 

universidades e a educação básica, onde foi possível perceber que uma formação 

universitária deve levar os discentes e docentes a se preocuparem com a formação global 

dos alunos e que as teorias devem andar de mãos dadas com a realidade social que a 

aceram não sendo apenas reprodutora e sim formativa e crítica. 

 

A FORMAÇÃO INICIAL 

 

Como acontece a formação inicial 

 

A educação nos seus mais variados níveis deve ser percebida de forma sistemática e 

coerente com a realidade que a seca, tendo em vista a necessidade de ações planejadas 

que devem ser aplicadas as realidades de todos os envolvidos no processo de ensino 

aprendizagem. 

 Freire (2001), defende que a educação, em suas mais diferentes matrizes, deve se 

constituir sempre numa possibilidade de humanização, e que concebemos o professor 

como um profissional que está sempre se fazendo, o autor também é categórico quando 

afirma que o professor é um ser também em processo de aprendizado e por essa razão seu 

fazer pedagógico deve ser pautado na relação de aprender a ensinar e ensinar aprendendo. 

Assim o ensino em qualquer dimensão requer um diálogo constante entre os envolvidos, 

tendo em vista que todos são ferramentas de construção de conhecimento uma para os 

outros. 

Farias (2013), segue o pensamento de Freire e afirmar, que para preparar esse homem 

comprometido com o projeto de transformação da sociedade, deslocando do eixo do 

mercado para centrá-lo no homem como sujeito histórico, seus sonhos devem encontrar 

cumplicidade entre os educadores com quem convive ao longo de sua escolaridade, assim 

proporcionando uma prática que seja mais coerente da realidade de todos os envolvidos 

na descoberta do conhecimento. Portanto o ensino e a aprendizagem não são 

monológicos, pelo contrário, todos devem participar ativamente dos momentos de 

descoberta e aprendizagem. 

 Ainda segundo Farias et.al (2014), o professor desenvolve sua atividade 

profissional e se constitui como tal, também e principalmente, no espaço escolar. Para a 

autora é no trabalho e pelo trabalho que o professor se defini como um profissional. E as 

primeiras experiências acreditamos já devem ser proporcionadas durante a formação dos 

futuros profissionais. Quando se tem contato com as realidades de ensino durante a 

formação continuamente, os futuros professores tendem a serem mais reflexivos e 

coerentes em suas práticas, sendo ativos em sua formação e não apenas receptores de 

determinados conceitos. 

Sobre a prática educativa Farias et.al (2014), acredita por ela ser intencional e sistemática, 

precisa ser organizada previamente, o que se concretiza por meio do planejamento das 

ações didáticas e pedagógicas da escola, por essa razão os alunos da graduação devem ser 

estimulados a compreenderem o planejamento das ações didáticas e os momentos práticos 

devem ser fortalecidos, não apenas nas disciplinas de estágios, mas sim nas mais 

diferentes disciplinas da gradação. 
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Sobre o planejamento PADILHA (2001, p. 63) afirma:  
 

Lembramos que realizar planos e planejamentos educacionais e escolares 

significa exercer uma atividade engajada, intencional, científica, de 

caráter político e ideológico e isento de neutralidade. Planejar, em sentido 

amplo, é um processo que visa dar respostas a um problema, através do 

estabelecimento de fins e meios que apontem para a sua superação, para 

atingir objetivos antes previstos, pensando e prevendo necessariamente o 

futuro, mas sem desconsiderar as condições do presente e as experiências 

do passado, levando-se em conta os contextos e os pressupostos 

filosófico, cultural, econômico e político de quem planeja e de com quem 

se planeja. 

 

Assim o planejamento deve ser entendido como um fazer duplamente articulado 

entre teoria e prática e quanto mais cedo o futuro professor vivenciar essa realidade será 

possível entender os processos de formação, percepção e compreensão da realidade 

pedagógica no qual participará de forma crítica e coerente e também irá compreender a 

aula como um lugar de espaço-tempo coletivo que é heterogêneo.  

A prática do professor deve ser dialética, tendo em vista que não existe apenas um 

ponto de vista, mas sim vários que possibilita a dúvida, o conflito e a contradição, e o 

professor diante dessa realidade deve ser um facilitador de teorias e experiências, nos 

mais variados níveis de ensino. 

A formação inicial deve ser construída com base não só em teoria, mas também 

com práticas significativas que proporcionem uma percepção mais real do mundo que os 

cercam e isso só é possível quando são fortalecidos vínculos entre as mais diversas 

comunidades que tem como ponto central a educação. O ensino superior deve procurar 

uma maior aproximação com os demais níveis de ensino, para que a percepção que a 

comunidade tenha da mesma seja mais real no tocante a sua produção de conhecimento e 

prática utilitárias a vida dos envolvidos.   

 

O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA  

 

Até pouco tempo atrás a preocupação central do ensino de língua portuguesa era 

com o ensino de gramática normativa, e sua função central era fazer com que os alunos 

lessem e escrevessem de forma correta. O que fugisse a essa regra era tido como errado 

e era automaticamente desprezado, além de não se enquadra na realidade educacional 

desejada pela visão normativa. 

Para Riolfi et.al (2013), quando é questionado aos alunos, qual o objeto de estudo 

da matemática, da história ou da biologia, não pairam dúvidas na construção de uma 

resposta, porém quando é questionado qual é o objeto de estudo da língua portuguesa 

existe uma grande dúvida na cabeça das crianças, a autora cria a hipótese de que essa 

dúvida aparece por conto dos avanços da Linguística, que relativizou as noções de “certo” 

ou “errado”, sendo que a concepção de aula de Língua Portuguesa que ensina a falar 

corretamente desapareceu, sem que, no entanto, outra concepção tenha surgido. Ainda 

para a autora em questão as aulas de língua materna deve privilegiar  os diversos modos 

de funcionamento da nossa língua para a produção de efeitos de sentido deve consistir no 

objeto de aula de língua portuguesa, o que não se tem visto com muita frequência.  

As questões apontadas acima são diretamente relacionadas com as concepções de 

linguagem e o privilégio de uma em detrimento de outra, acaba gerando um ensino 

limitado, não levando em conta a diversidade. É necessário que os futuros professores e 
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os que já estão a bastante tempo em sala de aula compreendam as três concepções de 

linguagem que são elas: linguagem como expressão do pensamento, instrumento de 

comunicação e forma de interação. Assim será possível um ensino crítico, diversificado 

e impactante socialmente e não apenas reprodutor e repetidor de regras pré-estabelecida 

por uma gramática. 

Quando se faz a opção pela terceira concepção de linguagem apontada 

anteriormente, não negamos as outras, elas são intrínsecas, mas é necessário entender que 

as pessoas em suas comunidades se comunicam através de enunciados em situações 

concretas e não de maneira abstrata, por essa razão concordamos com a assertiva de 

Antunes  ( 2014), quando afirma que o ponto de saída e de chegada no ensino de língua 

portuguesa deve ser o texto, mas quando a gramática normativa é privilegiada no ensino 

o texto ganha papel apenas de pretexto. Através dos textos é possível a utilização de uma 

gramática contextualizada e mais próxima da realidade. 

Sobre a questão da gramática contextualizada (ANTUNES, 2014.p.49) 

 

(...) a gramática é parte da atividade discursiva, o que faz dela 

condição necessária a qualquer atividade verbal. No entanto, não 

me parece que seja demais reafirmar que a gramática, mesmo sendo 

necessária, não é suficiente: ela é parte, apenas, da atividade 

discursiva. O que significa dizer que na verdade que não falamos 

sem gramática, também é fato que não falos só com a gramatica. 

 Diante das palavras de Antunes acreditamos que o ensino deve ser pautado nos 

gêneros e na gramática contextualizada, por esse motivo apontamos as orientações dos 

PCN’s ( Parâmetros Curriculares Nacionais),   que são objetivos em afirmar que os 

gêneros textuais são fundamentais no ensino de língua portuguesa,  seguindo também 

essa orientação MARCUSCHI (2008), afirma que o estudo dos gêneros textuais é hoje 

uma área interdisciplinar, com atenção especial para a linguagem em funcionamento e 

para atividades culturais e sociais.  

O gênero seria uma noção cotidiana usada pelos falantes que se apoiam em 

características gerais e situações rotineiras para identifica-los. Assim, tudo leva a crê que 

existe um saber social comum utilizado pelos falantes que por sua vez se orientam em 

seus discursões acerca do gênero do texto que estão produzindo ou devem produzir em 

cada contexto comunicativo. 

Os alunos na sua formação inicial em letras devem ser estimulados e 

sensibilizados para conceitos e ações práticas da realidade não só da sua formação, mas 

também daqueles que serão seus futuros alunos, por esse motivo quando o aspecto teórico 

não é aplicado em uma realidade concreta a sua funcionalidade é mínima, assim as 

crenças relacionadas ao ensino de português deve ser constantemente revistas e na 

formação inicial principalmente. 

Defendemos aqui que os alunos da formação inicial em letras devem ter maior 

contato com a realidade educacional desde das mais variadas concepções de linguagem 

ao contato direto com o ambiente escolar que irá proporcionar a percepção mais clara das 

realidades que as escolas passam em seu dia-a-dia. Seguindo essa visão acreditamos que 

o conhecimento teórico da língua não é suficiente para um ensino efetivamente de 

qualidade, mas quando é unido a prática, tende é ser reconstruído e assimilado de forma 

mais eficiente diante da realidade. Dessa maneira deve-se buscar a união entre concepções 

pedagógicas e o ensino de língua portuguesa de forma contextualizada. 

 
RELATO DE EXPERIÊNCIA  
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O planejamento das ações com os alunos da graduação 

 

Nessa sessão iremos descrever e apontar resultados positivos e negativos da 

experiência realizada com alunos em formação inicial do curso de letras com o projeto 

Universidade Itinerante na Universidade Regional do Cariri (URCA) no campus Missão 

Velha, em parceria com a rede básica de ensino do município da referida cidade. A 

proposta buscou uma intervenção sistemática tanto no ensino superior quanto básico, 

tendo em vista que o ensino é uma ação continua e dialógica. 

O projeto foi idealizado e planejado pelos alunos do 4º, 6º, 7º e 8º semestre 

juntamente com a professora das disciplinas de Tópicos de gramática normativa, Oficina 

de gramática e Semântica e Pragmática. A primeira etapa desenvolvida foi discussão da 

temática geral que deveria ser contemplada dentro do projeto, os alunos e a professora 

preferiram adotaram como tema geral Universidade Itinerante, a escolha do tema levou 

em consideração a saída dos alunos da universidade para as escolas que foram parceiras 

do projeto.  

O segundo momento foi a discussão do tema central das oficinas que os discentes 

da graduação deveriam ministrar para os alunos do ensino básico e ficou delimitado a 

temática de texto e gramática contextualizada. Tendo em vista que durante as aulas das 

disciplinas do qual os alunos do curso de letras assistiram abordavam o ensino dos 

gêneros em sala de aula e a gramática contextualizada. 

A etapa seguinte é a de planejamento, os alunos do 4º, 6º, 7º e 8º semestre foram 

alocados em grupos e dentro do tema geral criaram subtemas para as suas oficinas que 

deveriam ter 50 minutos de duração. Dentro dessa etapa a professora das disciplinas da 

graduação analisou os projetos de oficinas com cada grupo e sugeriu algumas 

modificações, mas respeitando a ideia inicial dos grupos.  

A parceria do ensino superior com as escolas da rede municipal de ensino foi 

articulada pela professora que idealizou junto com os alunos a proposta do projeto. A 

mesma apresentou para as escolas interessadas a proposta através de uma visita realizada 

nas escolas. Algumas escolas ficaram bastante interessadas no projeto, mas em virtude de 

logística e recursos, o projeto contemplou apenas duas escolas. Uma da zona urbana 

localizada ao lado da universidade e outra da zona rural que fica a 12 km de distância.  

A ação seguinte foi a execução do projeto nas escolas contempladas. As turmas 

que participaram do projeto foram as de 4º ao 9º ano, as escolhas das oficinas que os 

discentes da rede básica iriam participar foi realizado previamente, baseado nos projetos 

apresentados pela a professora nas escolas que aderiram ao projeto. Cada turma participou 

em média de quatro oficinas, além desses momentos em sala de aula, aconteceu um 

momento de integração entre os participantes do projeto através de música, recadinhos e 

apresentações artísticas no pátio da escola. O encerramento das oficinas foi realizado 

através de avaliações por todos os participantes envolvidos no projeto. 

 

Resultados positivos e negativos 

 

Toda ação seja ela planejada ou não gera resultados, sejam eles positivos ou 

negativos, nessa sessão iremos apresentar os resultados positivos e negativos com as 

ações acimas descritas. Apontamos logo de início que o primeiro ponto positivo foi a 

mobilização dos alunos do curso de letras diante da realização da atividade, podemos 

deduzir que esse empenho diante da realização do projeto é devido ao caráter inovador e 

o contanto mais próximo que os mesmos iriam ter com o universo escolar. Quanto mais 

próximo da realidade os discentes estiverem, mais chances eles terão de serem professores 

capazes de compreenderem seu tempo e o dos alunos. 
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Apontamos também como característica positiva a união entre a teoria e prática já 

que os projetos deveriam apresentar em sua estrutura teorias e práticas uma fortalecendo 

a outra, tendo em vista que ao final do projeto os alunos pudessem perceber que muitas 

vezes a ação planejada para uma turma baseadas em determinada teoria não contemplam 

a realidade que circunda os alunos da educação básica. Desse ponto também temos um 

ponto negativo que é o planejamento de uma única atividade para as mais variadas salas 

com níveis diferenciados, e isso foi detectado pelos ministrantes das oficinas que 

perceberam que cada um tem tempos de aprendizagem diferenciados e esses aspectos, 

devem ser respeitados. 

Como se comportar, interagir e solucionar problemas diante de determinadas 

situações é imprescindível no fazer docente, assim com a realização do projeto foi 

possível colocar os alunos da graduação em contexto real de ensino, tal aspecto faz com 

que os alunos sejam autônomos e ganhem noções de gerenciamento de sala de aula.  

Com relação ao uso de materiais os alunos compraram alguns e outros foram 

reciclados, nesse momento os envolvidos no projeto puderam perceber a realidade das 

escolas brasileiras e entenderam o funcionamento e gerenciamento de recursos que as 

escolas recebem e como é dividido, trabalhado e gerenciado esse material. A questão 

negativa foi que muitas oficinas tiveram que ser refeitas diante da falta de recursos, uma 

ação que é muito comum nos meios escolares. A quantidade de escola também ficou a 

desejar tendo em vista que quanto maior o número de escolas contempladas maior seria 

a possibilidade de interação e enfrentamentos de problemas reais, já que cada escola 

comporta uma heterogeneidade e por essa razão as condições de ensino são diferenciadas.  

 Com relação a concepção de gramática, foi possível trabalhar com todos os alunos 

envolvidos tendo em vista o melhoramento do ensino-aprendizagem, na maioria das 

vezes, a concepção de gramática impregnada é a tradicionalista que não envolve o 

pensamento crítico reflexivo dos alunos,  leva em consideração apenas questões 

decorativas de  regras ou repetição de  exercícios que não levam a uma aprendizagem 

global da sociedade em questão inserido, levando em conta essas considerações, as 

oficinas executadas pelos alunos, levavam em conta uma postura em relação a gramática 

uma visão interacionista e buscavam uma aprendizagem eficiente tendo em vista a 

sociedade e os fatores sócio históricos. Sobre essa abordagem os alunos da graduação de 

letras afirmavam que é mais trabalhoso, porém quando aplicado em sala de aula os alunos 

da rede básica sentiam-se mais estimulados a participarem dos momentos, e conseguiam 

assimilarem de forma mais rápida os conteúdos. Além de perceberem sua aplicabilidade 

as situações reais de uso.  

Com relação ao trabalho com os gêneros foi possível ter uma grande diversidade 

de trabalhos, desde da multimodalidade até ao romance, além da compilação entre a 

gramática contextualizada e gêneros, compreendo essa união como um fortalecimento de 

aprendizagem e tirando do texto a característica de pretexto para o ensino de gramática 

normativa. 

Podemos assim com essa experiência concluir que a universidade deve estar mais 

próxima das escolas tendo um lugar de protagonismo não só na formação de seus alunos, 

mas também na formação e divulgação de suas experiências para a comunidade em geral. 

O fortalecimento dessas ações possibilita uma maior percepção dos problemas 

enfrentados desde da educação básica até o ensino superior, além de fortalecer a base da 

educação é o ensino, pesquisa e extensão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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Qualquer esfera do ensino é pautada em planejamentos e ações estratégicas, por 

esse motivo quanto mais rápido os alunos em processo de formação participarem desses 

momentos que exigem das mesmas essas características, mais terão autonomia na sua 

gestão de sala de aula. No que se refere ao ensino de língua portuguesa saber unir teoria 

e pratica é uma das ações mais importantes para atingi um ensino de qualidade e eficiente. 

Quando momentos de interações reais são fortalecidos no ensino é provável que 

todos os envolvidos saiam pelo menos desses momentos sensibilizados e mais 

questionadores sobre a realidade a qual pertencem, isso faz com que surjam novos 

enfrentamentos e mais conhecimentos coerentes. No caso da língua portuguesa são 

questionadas as concepções de linguagem, questionamentos teórico-metodológico e 

principalmente o papel do professor nos dias atuais. 

Quando a universidade e a rede básica se disponham a criar vínculos que 

fortaleçam a educação independentemente do nível a comunidade educacional como um 

todo ganha não só em conhecimento, mas também em protagonismo e identidade 

construtora de redes. A união de gramática e gênero no caso especifico que detalhamos 

possibilita a construção de uma identidade mais interacional e mais próxima da realidade 

dos envolvidos. Assim o projeto Universidade Itinerante buscou uma aproximação entre 

os níveis de ensino e uma relação mais interacional no ensino de português 

Por tanto, o ensino deve ser percebido como um todo, mas sempre respeitando as 

características de cada etapa e fortalecendo o ensino, a aprendizagem e comunicação entre 

os mais diversos níveis de ensino, além de construir uma ação planejada de 

enfrentamentos nas mais diversas áreas do conhecimento. 
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RESUMO 

Devido às dificuldades enfrentadas pelos discentes do 2° período do semestre - 2018.1 do 

curso de Pedagogia da Faculdade de Educação (FE) da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN) na efetivação das atividades propostas pelo componente 

curricular: Práticas Pedagógicas Programadas 1, o qual possibilita que os alunos da FE 

tenham um primeiro contato (considerando a grade curricular do curso) com a educação 

básica e com as diversas práticas pedagógicas exercidas nas escolas públicas, 

assimilando-se ao estágio obrigatório. Observou-se a necessidade de pesquisar quais 

foram tais embaraços e suas causas. Esta pesquisa utiliza a abordagem qualitativa e é 

definida como exploratória. Primeiramente foi feito uma leitura do documento PGCC¹ 

(Programa Geral do componente Curricular), depois houve a aplicação de uma entrevista 

semiestruturada com 37 alunos que estudam tanto pela manhã como pela noite, e que, 

atualmente, cursam o terceiro período do semestre-2018.2 do curso de pedagogia/FE-

UERN, todos eles pagaram a PPP¹ no 2°período do semestre-2018.1. A entrevista foi 

elaborada contendo duas perguntas, a primeira fechada e a segunda aberta, 

consecutivamente, a saber: Você teve alguma (s) dificuldade (s) durante a realização das 

atividades da PPP1? Quais? Após a análise das respostas, foi observada a grande 

porcentagem de graduandos que marcaram na primeira pergunta o “X” na opção “sim”, 

assim, aproximadamente 83% dos alunos tiveram uma ou mais dificuldades na execução 

das tarefas do componente. Atentou-se para a relevante similaridade entre as 

complicações vivenciadas pelos alunos, as principais foram: a dificuldade na locomoção 

até à escola; questões acerca das entrevistas que os alunos tinham que aplicar aos 

profissionais das instituições; o horário das visitas que, para muitos alunos, houve a 

necessidade de faltar cinco dias de aulas para a realização das visitas, pois tinham o 

compromisso com seus respectivos empregos no período oposto ao que se matricularam. 

Portanto, o desenvolvimento deste estudo é pertinente, pois envolve tanto a FE-UERN, 

quanto docentes e discentes da mesma, como também as instituições de educação básica 

as quais estão envolvidas, porque as escolas são utilizadas pelos alunos como campo de 

pesquisa da PPP1, há, portanto a necessidade de uma reciprocidade entre educação básica 

e superior na colaboração das atividades do componente curricular.  

 

Palavras-chave: Práticas Pedagógicas Programadas¹, Execução, Implicações, Discentes.   
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INTRODUÇÃO 

É sabido que as Universidades exigem dos alunos estudos mais aprofundados e, 

especificamente, se for sobre a área que pretende exercer após a formação, por isso que 

na grade curricular dos cursos há componentes que são definidos como: natureza 

atividades práticas. Muitas vezes proporcionando um primeiro contato com a prática da 

profissão, possibilitando aos alunos uma reflexão sobre sua possível profissão e sua vida 

acadêmica, podendo estes desistir ou continuar no curso (SILVA, GASPAR, 2018). 

Tratando agora, estritamente, do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação 

da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, o primeiro componente que aparece 

na grade curricular da FE definido como atividades da prática se intitula como Práticas 

Pedagógicas Programadas 1, sendo utilizado para a pesquisa, possibilita que os alunos 

tenham contato com um ambiente de trabalho, o qual futuramente irão se envolver; 

quando observam as diversas funções sociais e práticas pedagógicas desenvolvidas nas 

escolas, ocorrendo, dessa forma, contribuições para a formação docente dos 

pesquisadores. 

Essas experiências acabam colaborando com a Faculdade de Educação, para uma 

melhor formação e, consequentemente, para futuros pedagogos mais preparados, 

cooperando com as instituições educacionais para um melhor ensino-aprendizagem na 

educação básica (UERN, 2012). 

À vista disso há a necessidade de valorização do componente curricular discutido, 

principalmente, pelas escolas da educação básica, as quais servem como campo de 

pesquisa e de formação docente. Além disso, há ainda outras questões acerca da PPP1, 

como as dificuldades que a maior parte dos discentes enfrenta quando vão realizar as 

atividades propostas pelo componente. As complicações perpassam pelos alunos 

(motivos pessoais), professores (pouca orientação), Departamento da Faculdade de 

Educação - UERN (a forma como o componente é oferecido), as escolas públicas da 

educação básica as quais estão envolvidas (dificuldade na colaboração da pesquisa).  

A partir do exposto, percebeu-se a necessidade de compreender melhor este 

cenário, desta forma, a pesquisa tem como principal objetivo relatar quais dificuldades 

enfrentadas pelos (as) discentes do 2° período do semestre - 2018.1 do curso de Pedagogia 

da Faculdade de Educação (FE) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN) na efetivação das atividades propostas pelo componente curricular: Práticas 

Pedagógicas Programadas 1. 

 

METODOLOGIA 

 

Fez parte da metodologia deste trabalho a aplicação de uma entrevista 

semiestruturada (com duas perguntas, uma fechada e a outra aberta) com os alunos e 

alunas que pagaram a PPP1 no 2° período do curso de Pedagogia da Faculdade de 

Educação-FE da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-UERN no semestre- 

2018.1.  

A pesquisa se configura como qualitativa e é definida como exploratória. Isto 

posto é importante assegurar o motivo pelo qual este estudo tem essas características. De 

acordo com Neves (2015) através da pesquisa qualitativa pode-se descobrir alguns 

enigmas que permeiam o cotidiano, seja escolar, familiar e entre outros. Consegue-se 

também reconhecer determinados fatos, que muitas vezes, por ser rotineiro, passam 
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despercebidos pelos os envolvidos. Além disso, pode-se identificar e analisar dados que 

não pode ser medidos por meio de números. 

É exploratória, pois este tipo de investigação possibilita que a coleta de dados 

ocorra de várias formas, oferecendo diversas opções para que os (as) pesquisadores (as) 

possam desenvolver o estudo, segundo Gil (2010): 

 
A coleta de dados pode ocorrer de diversas maneiras, mas geralmente 

envolve: 1. Levantamento bibliográfico; 2. Entrevistas com pessoas que 

tiveram experiência prática com o assunto; e 3. Análise de exemplos 

que estimulem a compreensão (P.27). 

 

A amostra foi composta por 37 estudantes, de ambos os sexos, que estudavam 

tanto pela manhã como pela noite, todos eles cumpriram o componente curricular PPP¹ 

(2°período do semestre-2018.1). 

Para realizar a coleta dos dados, primeiramente foi feito uma leitura do documento 

PGCC¹ (Programa Geral do componente Curricular), depois houve a aplicação de uma 

entrevista semiestruturada. Vale salientar, que através dessa técnica de coleta o 

entrevistador consegue identificar os pontos fortes, assim como suas fraquezas, e 

possibilita ao pesquisador, ter plena consciência da quantidade e qualidade das 

informações que podem ser coletadas com a sua utilização. O entrevistador deve também 

seguir um roteiro de perguntas previamente estabelecido, que não deve ser alterado ou 

adaptado (BRITTO JÚNIOR; FERES JÚNIOR, 2011). 

A entrevista incluía duas perguntas, a primeira fechada e a segunda aberta, 

consecutivamente, a saber: Você teve alguma(s) dificuldade(s) durante a realização das 

atividades da PPP1? Quais? Os dados da referida entrevista foram tratados de forma 

descritiva. 

 

PROGRAMA GERAL DO COMPONENTE CURRICULAR (PGCC): 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PROGRAMADAS 1 

 

 Dentro do núcleo Aprofundamento e Diversificação dos Estudos contido no 

Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia existem explicações acerca da PPP, segundo 

o referido documento: 

 
As Práticas Pedagógicas Programadas (PPP) I, II e III estão orientadas 

a favorecer espaços para a pesquisa e a aprendizagem prática dos 

pedagogos em formação desde o primeiro ano do Curso. Busca-se 

proporcionar elementos concretos para a reflexão sobre o fenômeno 

educacional na sua complexidade, ou seja, parte-se do princípio de que 

o conhecimento específico da área educacional não pode prescindir das 

dimensões práticas, básicas para a articulação interdisciplinar advindas 

das variadas teorias do social, do conhecimento e do ser cognoscente 

(UERN, 2012, P.50). 
 

A fim de introduzir melhor ao leitor sobre o componente curricular PPP¹, relatam-

se alguns elementos que estão postos no documento PGCC¹, tais como: ementa; objetivos; 

metodologia; cronograma de atividades; roteiro para a coleta dos dados da pesquisa. Essas 

informações são oriundas do PGCC online no site da instituição (UERN, 2019). 

A ementa trás que as Práticas Pedagógicas Programadas¹ devem proporcionar aos 

alunos a oportunidade de ter contato com as diferentes:  
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Concepções de educação do pedagogo em espaços escolares e a função 

social da escola; descrição e análise de práticas e concepções 

pedagógicas reveladoras dos papéis atribuídos à educação e a sociedade 

para contribuir com a formação humana (P.01).  

 

Mais adiante revela os objetivos que deverão ser atingidos através da realização 

das atividades propostas pelo componente curricular, os quais são “Compreender a 

atuação do pedagogo em espaços escolares a partir de sua concepção de educação- 

Investigar a concepção de educação do pedagogo em espaços escolares; - Analisar a 

função social da escola” (P.01).  

A seguir serão expostos os pontos acerca dos conteúdos programados para o 

componente curricular discutido, de acordo com o documento PGCC¹ do mesmo, os quais 

são: 

• A problemática da concepção de educação do pedagogo; 

• Importância do estudo; 

• Relação da concepção com a prática pedagógica; 

• Articulação da problemática no âmbito do Curso e do 2° período; 

• A função social da escola; 

• Caminhos da investigação das duas temáticas; 

• Processos de coleta e análise dos dados; 

• Processo de sistematização e análise dos dados; 

• Perspectivas de apresentação da pesquisa.  

 

Na metodologia está colocado que haverá encontros em sala de aula para 

apresentar, detalhar e orientar a pesquisa. Sendo esta orientação responsabilidade do (a) 

coordenador (a) do componente, porém, inexiste no calendário letivo do curso de 

pedagogia-FE/UERN dia reservado no turno o qual o/a discente se matriculou para a 

realização de determinada atividade, fazendo com quê o coordenador (a) utilize um dia 

reservado para aula de outra disciplina a qual ministra. No cronograma há explicito quatro 

encontros com quatro horas cada, totalizando quatro dias em quê deverão ocorrer tais 

atividades objetivadas para esses encontros, porém, a única que tem a data reservada (no 

calendário letivo) para acontecer é a que se denomina como “Apresentação e Socialização 

dos Relatórios de Pesquisa” que geralmente ocorre no último dia de aula do semestre 

(UERN, 2019). 

O documento PGCC¹ contém o roteiro para a coleta dos dados, bem como a 

distribuição da carga horária que reserva 20h/aulas (5dias) para a coleta dos dados no 

campo de pesquisa, sendo essa atividade extra-sala, porém, não existem dias letivos 

reservados para esses momentos, ou seja, os alunos têm que realizar as visitas em horário 

oposto às aulas, apesar do curso não ser considerado como integral e esse componente 

curricular não ser definido como estágio; isso implica, para alguns discentes, confusões, 

como choque de horários entre a atividade proposta, trabalho e aula.   

No mais, esta parte do estudo tem o objetivo de familiarizar o leitor acerca do 

componente curricular discutido, fazendo o uso do PGCC do mesmo. Assim pode-se 

perceber que a PPP I tem grande relevância em contribuir para a formação docente dos 

(as) discentes, pois possibilita que eles (as) observem as diferentes práticas pedagógicas 

desenvolvidas nas instituições da educação básica, especificamente nos anos iniciais do 

ensino fundamental, bem como identificar as funções sociais existentes em cada escola 

visitada. Todavia percebe-se também que há a necessidade de haver, no calendário letivo 

do curso, dias reservados para ocorrer às atividades que estão apresentadas no cronograma 

que deverão acontecer em sala de aula.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Quando foi questionado aos discentes se tiveram alguma(s) dificuldade(s) durante 

a realização das atividades da PPP1, constatou-se que dos 37 entrevistados, 30 

responderam “SIM”, que corresponde 83% da amostra, isso significa que a maioria 

enfrentou alguma dificuldade durante a realização das atividades da PPP1. 

Em relação quais as dificuldades os mesmos tiveram, observou-se à existência de 

oito diferentes tipos de obstáculos que dificultaram a realização das atividades propostas 

na PPP¹. A dificuldade mais citada foi à ida a escola, na sequencia foi à dificuldade na 

aplicação e/ou na coleta das entrevistas, também foi citado como dificuldade o horário 

das visitas às escolas realizadas no turno em que ocorrem as aulas; também foi relatado 

que houve pouca orientação para realizar a PPP1; elaboração do relatório; dificuldade na 

relação-comunicativa entre os alunos e os profissionais da escola;  má receptividade, 

bem como a dificuldade de ter acesso ao PPP (Projeto Político Pedagógico) da escola. 

Percebe-se que é grande a quantidade de discentes que tiveram uma ou mais 

implicações na realização das atividades, assim, consideramos a necessidade de expor 

(fazendo uso das respostas da segunda pergunta da entrevista) alguns relatos que as 

revelam na integra o cenário dessas dificuldades (Quadro 1). 

 
Quadro 5: As dificuldades(s) enfrentadas durante a realização das atividades da PPP1 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2019). 

 

RELATOS 

Na hora da aplicação das entrevistas à professora, a mesma de seis perguntas só respondeu 

duas, em questão à ida a escola,, tive dificuldade, pois de manhã tinha aula e de tarde eu 

trabalhava então tinha que perder a aula para poder ir fazer as visitas. (Entrevistado (a) 2) 

A minha maior dificuldade foi o meio de comunicação com os profissionais da escola, 

uma vez que os mesmos mostraram enorme descaso para com os alunos da instituição. 

A escola não possui nenhum equilíbrio de funcionamento. (Entrevistado (a) 4) 
Tive muitos problemas ao longo da PPP¹, começou com o deslocamento até a escola, que por 

morarmos fora não conhecíamos à cidade. Na escola em si tive problemas em questão de uma 

professora não permitir que a gente observasse a sala dela e também tivemos problemas com 

os questionários, pois alguns se recusaram a responder e muitos não o devolveram. 

(Entrevistado (a) 6) 

Horário da PPP¹ ser feita à tarde, como trabalho, tive que faltar no trabalho. Acho 

que poderia ter a possibilidade da faculdade oferecer uma semana para que o estágio 

fosse feito, ou diminuísse a carga horária da PPP, porque no caso das  pessoas que 

trabalham, tem que faltar aula para poder ir a escola. A segunda dificuldade foi à 

locomoção até a escola. (Entrevistado (a) 7) 

A dificuldade da ida à escola, pois sou de outra cidade. E a demora das funcionárias 

para responderem as entrevistas. E outra dificuldade foi ter acesso ao PPP da escola. 

(Entrevistado (a) 8) 

Dificuldade no horário das visitas, pois trabalho a tarde e tive que faltar aula para 

poder ir à escola. Outra dificuldade foi em relação às orientações que deveriam ter 

sido melhores. (Entrevistado (a) 9) 
Com relação a PPP¹ existiu no começo de tudo a questão do horário  que eu iria poder ir para 

as visitas na escola. Trabalho durante a tarde/noite e é muito difícil estar presente em qualquer 

atividade no contra horário à faculdade. Foi esse o principal obstáculo, então para podermos 

ir as visitas a escola, eu e meu grupo tivemos que chegar ao consenso de que iríamos ter que 

faltar 5 dias de aula para poder honrar com o compromisso de entregar o que nos foi delegado 
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a tempo. Então começamos a ir à escola no período das aulas (pela manhã), porém o planejado 

não saiu como esperado, [...] Com tudo isso, entendo que a faculdade é bastante flexível com 

algumas coisas, e com outras não. Querendo ou não acabamos sendo prejudicados. 

(Entrevistado (a) 10) 

A principal foi em relação ao transporte, pois eu tinha que vim para a aula pela manhã e voltar 

para a cidade onde moro e nas quartas e quintas a noite retornar para a faculdade. Além 

disso, também houve a dificuldade de ter o retorno das respostas da entrevista. (Entrevistado 

(a) 11) 

Por estar trabalhando a dificuldade maior foi em relação ao horário de visita, porque não foi 

possível realizar as visitas no contra turno e foi preciso perder algumas aulas para realizar a 

atividade. (Entrevistado (a) 12) 

Questões de horário das visitas à escola, pois o grupo em que eu estava à maioria trabalhava 

a tarde e tivemos que faltar 5 dias de  aula de manhã para poder fazer as visitas na escola. 

Outra dificuldade foi com o orientador que não deu orientação direito. (Entrevistado (a) 13) 

[...] Fomos mal recebidas pelos profissionais, que não demonstraram muito interesse em nosso 

trabalho. Por último, tivemos problemas durante a realização das entrevistas, primeiro pelo 

desinteresse dos profissionais, como foi dito anteriormente, segundo por causa da vida 

atarefada dos mesmos. Inclusive não obtivemos retorno da entrevista de um deles. Considero 

esses como os principais problemas enfrentados na PPP¹. (Entrevistado (a) 14) 

As dificuldades encontradas foram que a demanda das práticas serem realizadas em horário 

oposto às nossas aulas foi o que dificultou, [...] outro fator foi não termos recebido orientação 

suficiente para embasar nosso relatório da experiência de nosso professor orientador e na 

escola a única dificuldade em conseguir extrair as respostas dos questionários da diretora e 

coordenadora pedagógica [...](Entrevistado (a) 15) 

[...] Uma das maiores dificuldades que encontrei foi em relação ao meu trajeto para chegar 

até a escola. A escola em que fiquei para fazer a PPP¹ era localizada no bairro Sumaré, e eu 

moro no bairro Abolição 5. Então, de fato, foi bem difícil essa questão de transporte! [...] 

destaco a construção do slide, que para mim foi bem complicado, pois não tinha noção em 

como o mesmo deveria ser feito! O relatório da PPP é algo bem complexo, então, também o 

destaco aqui. Deve se abordar assuntos de todas as disciplinas do semestre o que torna, em 

minha opinião, bem difícil a construção do mesmo. Senti que as orientações são bem vagas e 

feitas em pouquíssimo tempo, o que, complica mais para a construção do relatório. 

(Entrevistado (a) 16) 

Tive dificuldade em relação à receptividade, nem todos os funcionários me receberam bem, 

principalmente os da direção. Tive dificuldade também em aplicar as entrevistas, pois, apesar 

das entrevistadas aceitarem responder as perguntas, duas delas ficava adiando a entrevista. 

Um fato curioso que aconteceu foi uma das entrevistadas ir pesquisar as respostas no 

“google”, na minha frente. (Entrevistado (a) 18) 

As minhas dificuldades foram mais nas aplicações dos questionários, pois tinha que 

ser aplicado com dois professores, na coordenação e direção da escola, porém a 

coordenação só esteve na instituição uma vez no período de visita que foram cinco 

dias. Teve problemas com uma das professoras que ficou de responder e depois sumiu. 

Em relação às demais coisas foram boas. (Entrevistado (a) 19) 
Falta de orientações precisas, clareza de como desenvolver a PPP, cronograma apertado, 

apresentação depois do final do semestre. Não tem horário estabelecido para orientação dos 

professores. Desencontro de informações dos professores orientadores. Acredito que as PPP 

deveriam ter um horário certo, porque existem alunos que às vezes não comparecem as aulas 

porque fica refém do coordenador marca o dia que irá falar sobre a PPP, deveria ter um 

calendário fixo no inicio do semestre. (Entrevistado (a) 24) 

Bastante dificuldade, pois como trabalho o dia todo e no comercio, não tinha como pedir 

liberação para faltar cinco dias. Falo bem específico de onde eu trabalho, que meus patrões 

não são flexíveis e não quer que nenhum empregado seu, tenha visão de crescimento, pois não 

quer perder o empregado. Então, foi um desafio muito grande. (Entrevistado (a) 25) 
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A minha dificuldade, aliás minha e do grupo todo, foi quanto a orientação da PPP. Não 

tivemos orientação de nada, tivemos que desenrolar tudo da PPP sozinhos, e depois que o 

trabalho estava pronto foi que o orientador entrou em contato com a gente pra revisar o 

trabalho. Sem contar que, durante a construção da PPP, só tínhamos contato com o orientador 

pra receber cobranças quanto ao tempo de entrega. Baseamos-nos pelas orientações de outro 

grupo. (Entrevistado (a) 26) 

Pela questão de deslocação. Moro em Apodi e tive que fazer a PPP em Mossoró. Acho muito 

ruim essa questão de não poder fazer as coisas na nossa própria cidade. (Entrevistado (a) 27) 

Ida a escola, Horário, Falta de orientação adequada do professor, não interesse das 

professoras entrevistadas. (Entrevistado (a) 29) 

Tivemos algumas dificuldades com relação às análises em sala de aula, por observar que 

muita das vezes o próprio professor não possuía o controle da sala de aula, o que acabava por 

atrapalhar as observações a serem realizadas. (Entrevistado (a) 31) 

Como sou de outra cidade, tive dificuldades em ir fazer as visitas. Pois trabalho no período da 

manhã e fica difícil. Visto que tinha que sair antes do meu horário de trabalho pra poder pegar 

um ônibus. (Entrevistado (a) 34) 

 

A dificuldade que mais ocorreu foi em relação à ida à escola, a qual se assemelha 

a que os discentes tiveram em relação ao horário das visitas; é possível observar através 

de algumas falas quais causas dessas implicações. Para alguns o fato de morarem em outra 

cidade ocasionou empecilhos nas idas às instituições, já para muitos outros tal empecilho 

se deu por trabalharem no horário oposto ao que estudam, assim, havendo conflitos nos 

horário que seria realizada as visitas, pois muitos estudam pela manhã e trabalham à tarde 

e à noite (ou só à tarde), como também há alunos que estudam no turno da noite e 

trabalham de manhã e de tarde e, como é sabido, não são liberados pelo trabalho para 

realizar atividades acadêmicas, a não serem alguns alunos do estágio obrigatório (muito 

dificilmente isto acontece).  

Além disso, algumas pessoas (especificamente as que estudam de manhã e 

trabalham pela tarde e/ou noite) relataram que tiveram como única opção para solucionar 

este problema, faltar cinco (05) dias de aulas, recebendo, assim, quatro (04) faltas em 

cada dia, totalizando vinte (20) horas de faltas para estes discentes, sendo prejudicados 

de duas formas, por receberem as faltas e por perderem o conteúdo/assunto/diálogo que 

se desenvolveu nas aulas que faltaram. Este empecilho deve ter notoriedade, pois muitos 

discentes são prejudicados, tendo acontecido isso, o Departamento da Faculdade de 

Educação deve rever as formas e os critérios exigidos para a realização das visitas às 

escolas, atividade proposta pela PPP I, visto que é preciso considerar os diferentes 

contextos existentes dos alunos, pois a educação oferecida no ensino superior não é o só 

exigir atividades para completar a carga horária da grade curricular do curso, é mediar 

conhecimentos, proporcionar a possibilidade de concretização de tais atividades sem 

prejudicar os graduandos e, principalmente, formar pessoas que olhem para dificuldades 

e busquem solucioná-las, não ficando caladas, mas lutando por justiça e igualdade. Assim, 

Almeida e Pimenta (2014) dizem que: 
 A universidade é uma instituição educativa cuja finalidade é o 

permanente exercício da crítica, que se sustenta na pesquisa, no ensino 

e na extensão, ou seja, a produção do conhecimento a partir da 

problematização dos conhecimentos historicamente produzidos e de 

seus resultados na construção da sociedade humana e dos novos 

desafios e demandas que esta coloca (P. 2).  

 Outro problema muito comentado nas entrevistas foi à falta de colaboração das 

escolas visitadas, dificuldades que perpassaram pela má receptividade vinda dos 

funcionários das instituições, como também falta de comunicação destes com os 

pesquisadores, foi citado, por exemplo, um caso em que ocorreu a negação (por uma 
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escola) do acesso ao Projeto Político Pedagógico, documento que é assegurado pela Lei 

9394/96 no art. 12. Inciso I que diz “Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas 

comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: elaborar e executar sua 

proposta pedagógica da escola”.  

Apesar de ser um documento que pertence à organização escolar que o elaborou, o PPP 

é público, podendo a comunidade ter acesso a ele. Sendo entendido como a organização 

do trabalho pedagógico dessas instituições, o Projeto Político Pedagógico diz qual a 

identidade da escola, bem como o que intenta realizar durante o ano vigente, podendo se 

estender até 02 (dois anos), ou seja, o PPP da escola mostra qual a ação intencional da 

instituição, deve-se construí-lo coletivamente e não deve ser arquivado e esquecido após 

a sua elaboração (VEIGA, 1998). Uma das características deste documento é a 

transparência, nesse sentido, NEVES (1998) diz que: 

 
A transparência é uma consequência de ser participativo, democrático, 

intencional, dinâmico. Mas é, principalmente, um desdobramento 

natural do fato de ser a educação um direito fundamental do ser humano 

e uma função pública. Toda a sociedade deve conhecer as políticas, 

finalidades, objetivos, ações das diversas instâncias educacionais e do 

projeto pedagógico (pág. 31). 

 

   Outra dificuldade encontrada foi em relação à aplicação das entrevistas aos 

funcionários (professoras e gestão das escolas).  

 Entendendo a necessidade da parceria entre Universidade/Faculdade e a Educação 

básica, faz-se necessária promover rodas de conversas ou até mesmo eventos que tratem 

destes assuntos, abordando a importância da reciprocidade entre o Ensino Superior e a 

Educação básica para a formação docente, visto que essa parceria colabora na formação 

dos discentes que futuramente irão atuar na rede básica de e ensino (MIRA, 

ROMANOWSKI, 2012). 

A falta de orientação por parte de alguns professores foi outra corriqueira 

reclamação observada na escrita na segunda pergunta da entrevista, todavia, vale salientar 

que nem todos os alunos relataram isso, portanto, entende-se que não foram todos 

docentes que não cumpriram com tal tarefa.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com a análise das entrevistas aplicadas aos discentes que pagaram o 

componente curricular: Práticas Pedagógicas Programadas I no semestre-2018.1, é 

possíveis observar a grande demanda de alunos que enfrentaram uma ou mais dificuldade 

na realização das atividades desse componente, e que tais problemas perpassaram por 

vários contextos, desde problemas com o horário das visitas, por questão de trabalho, à 

dificuldade de conseguir realizar algumas atividades proposta pela PPP I até mesmo nas 

escolas visitadas, como por exemplo, ter acesso ao PPP e aplicar as entrevistas.  

A partir do cenário encontrado, julga-se de grande importância que esses 

embaraços sejam levados até o Departamento da Faculdade de Educação-FE/UERN e, 

assim, o mesmo possa ouvir os alunos e buscar alternativas eficazes que realmente 

solucione estes problemas, como também compreender o contexto dos alunos que 

trabalham e não têm como fazer as visitas no horário oposto ao que se matricularam. Uma 

proposta para este problema seria dispor 05 (cinco) dias (sem ocorrer aula) para a 

realização das visitas, dessa forma iria diminuir a porcentagem de discentes prejudicados, 

pois não haveria aula nesses dias, sendo reservados exclusivamente para a realização das 

idas às instituições (campo de pesquisa).  
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Outra sugestão é que os docentes permitam que os discentes que moram em outra 

cidade possam realizar a PPP I em uma escola da cidade onde reside, visto que a qualidade 

da formação oportunizada aos estudantes necessita de reconhecimento institucional, e que 

para que haja a viabilização faz-se necessária a ação coletiva dos docentes, os quais 

precisam considerar os contextos históricos, cultural e social de seus alunos. Pois, de 

acordo com Vygotsky citado por Bolfer (2008) somos sujeitos histórico-culturais e o 

professor se caracteriza como “O agente que pode interferir intencionalmente na zona de 

desenvolvimento proximal dos alunos”, entendendo essa interferência intencional como 

estímulo positivo para o processo de ensino-aprendizagem. 

Em relação às dificuldades enfrentadas dentro das escolas, como má recepção, 

falta de comunicação entre os funcionários e os pesquisadores, implicações acerca das 

aplicações das entrevistas e/ou devolução das mesmas, uma sugestão para que estes 

problemas não ocorram novamente seriam mediar momentos entre graduandos, docentes 

da FE, convidando também os profissionais (professores, pessoal da gestão e etc.) das 

escolas que estão envolvidas com a PPPI, que recebem os alunos em suas salas de aula, 

que respondem as questões que são propostas do componente. O objetivo desses 

momentos seria estimular a reflexão, através de palestras/diálogos/mesas redondas que 

falem sobre a importância do componente: Práticas Pedagógicas Programadas na 

formação docente dos graduando do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação, 

entendendo Práticas Pedagógicas Programadas como um componente que liga (assim 

como os estágios obrigatórios) o processo de formação docente do ensino superior à 

educação básica, entendendo esse percurso como uma parceria que deve ser recíproca, 

afinal, um dia os sujeitos que se encontram na condição de alunos do curso de pedagogia-

FE/UERN se tornarão em professores em processo continuo de formação docente e irão 

trabalhar em instituições que oferecem educação básica, por isso a necessidade de expor 

a real intencionalidade/importância que trás, para a formação dos discentes, a PPP I.  
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RESUMO 

O voleibol é uma das modalidades mais praticadas no Brasil podendo assumir diferentes 

dimensões esportivas, a educativa, de participação e rendimento. Sendo o profissional de 

Educação Física o indicado para trabalhar com a modalidade dentro da escola, atuação da 

licenciatura, e fora da escola, atuação do bacharelado, é necessário vislumbrar como esse 

esporte é discutido e vivenciado nos cursos de formação inicial. A partir dessas duas 

habilitações profissionais e suas particularidades, temos nos cursos oferecidos na 

Faculdade de Educação Física, do Campus Central da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte, a característica obrigatória da disciplina de Voleibol nas duas matrizes 

curriculares. A partir dessa contextualização do cenário nacional e na formação do 

profissional de Educação Física, esta pesquisa buscou identificar dentre as produções dos 

últimos três anos, dos cursos de licenciatura e bacharelado qual a área de investigação 

que permeou a produção de conhecimento sobre o Voleibol nos Trabalhos de Conclusão 

de Curso. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo descritiva, em que através das 

portarias de defesas de TCC obteve-se 144 trabalhos nesse recorte temporal, sendo 86 do 

curso de licenciatura e 58 do curso de bacharelado. A interpretação do material coletado 

foi realizada através da análise de conteúdo, aproximando as unidades temáticas em 

categorias baseadas nos títulos dos trabalhos. Como resultado temos a constatação de 

pouca pesquisa relacionada ao voleibol pelo grupo pesquisado, ao considerar que de 144 

trabalhos apenas 3 são relacionados ao voleibol, onde 2 foram do curso em bacharelado 

e 1 do curso em licenciatura, tendo assim a representação de apenas 2,1% na totalidade 

das produções. No entanto, as modalidades esportivas são o perfil de preferência para a 

pesquisa dos discentes, pois 24 trabalhos foram identificados nessa categoria, tendo o 

Voleibol a representação de 12,5% nesse universo. Diante desse contexto esportivo, os 3 

trabalhos sobre Voleibol apresentaram temáticas diferentes, sendo a investigação sobre 

ansiedade pré-competitiva em escolares praticantes da modalidade de Voleibol, na 

licenciatura, e a representatividade da mulher à frente das equipes esportivas no Voleibol 

estudantil do RN, e sobre o Voleibol feminino na terceira idade, no curso de bacharelado.  

Conclui-se que o Voleibol mesmo tendo uma forte representação social e disciplinas 

obrigatórias na formação inicial ainda é pouco investigado como tema de Trabalho de 

Conclusão de Curso. Assim assemelhando-se as pesquisas que buscou investigar a 

produção científica sobre o Voleibol em outras instâncias, aponta-se a necessidade do 

surgimento de novas pesquisas na área.  

 

Palavras-chaves: Voleibol. Educação Física. Formação inicial. Trabalhos de Conclusão 

de Curso.  

 

 

INTRODUÇÃO 

O esporte de forma geral é praticado por um grande número de pessoas podendo 

assumir várias dimensões para atender esse público, com o voleibol não é diferente, sendo 
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a dimensão educativa contemplada em instituições de ensino como métodos, estratégias 

ou conteúdos educativos visando o processo de ensino aprendizagem dos alunos. Há a 

dimensão participativa, onde as pessoas usufruem do esporte como forma de lazer e 

entretenimento, e também a dimensão rendimento compreendido pelos atletas de alto 

nível que estão sempre em busca da melhor performance (TUBINO, 1999). 

“Atualmente o voleibol é uma das modalidades esportivas mais populares no 

Brasil” (MOREIRA et al, 2017, p. 121), essa inserção social aponta possibilidade de 

práticas diversas da modalidade. Alguns elementos específicos fazem com que este 

esporte se pulverize em todas as suas dimensões sociais. Com isso se destaca 

características específicas do voleibol como a coletividade, a não retenção da bola, a 

possibilidade de vivenciar diversas situações de jogo e a fácil adaptação de materiais e 

espaços para a prática, são ferramentas contribuintes para esse fator (BOJIKIAN & 

BOJIKIAN, 2012).  

Além disso, a mídia exerce uma grande influência no voleibol, uma vez que a 

modalidade passou por mudanças de regras para atender a mídia no quesito de 

espetáculos, que vai além da diversão e competição, onde busca atrair o publico ao 

consumismo exposto através do esporte. Inclusive essas alterações necessárias para a 

divulgação midiática do Voleibol contribuíram para a popularização da modalidade 

atualmente (FUGIKAWA et al, 2007).  

Esse espetáculo causa uma aderência à modalidade através da exposição do 

esporte de alto rendimento, o que reverbera nas outras instâncias de prática, uma vez o 

público tende a fazer o que costuma ver na televisão. Para exemplo, tem-se as Olimpíadas 

em que o Brasil começou a participar simultaneamente com equipes feminina e masculina 

em Tóquio 1968, desde então ambas contribuíram para o crescimento da modalidade a 

partir das 11 medalhas conquistadas no evento: cinco ouros (conquistados pela seleção 

masculina em Barcelona 1992, Atenas 2004 e Rio de Janeiro 2016, e pela seleção 

feminina em Pequim 2008 e Londres 2012), três pratas (equipe masculina nas edições 

de Los Angeles 1984, Pequim 2008 e Londres 2012) e dois bronzes (faturados pelas 

mulheres em Atlanta 1996 e Sydney 2000) (REDE NACIONAL DE ESPORTE, 2016). 

Entre as possibilidades advindas de se relacionar com o voleibol, destacamos a 

interação profissional do graduado em Educação Física. No contexto escolar, a 

responsabilidade é destinada ao habilitado em licenciatura em Educação Física, docente 

responsável por ministrar aulas deste componente curricular. Nesse âmbito, o esporte é 

um dos conteúdos a serem contemplados, destacamos o voleibol dentro do universo de 

esportes de rede/quadra dividida ou parede de rebote propostos pela Base Nacional 

Comum Curricular (BRASIL, 2018). Para o profissional habilitado em bacharelado em 

Educação Física destina-se o treinamento dos atletas buscando um rendimento, ou 

gerenciamento de clubes esportivos e atividades que visem o lazer. Configurando-se 

assim, as áreas de atuação do profissional de Educação Física que são a licenciatura e o 

bacharelado, uma vez que o primeiro deve atuar nas escolas e o segundo é designado a 

atuar fora do âmbito escolar (KUNZ, 1998).  

Contudo em ambas as áreas de atuação da Educação Física há formação à nível 

superior, que por sua vez precisa atender uma série de demandas comuns e específicas, 

previstas na estrutura curricular de cada habilitação, sendo essa composta por disciplinas 

obrigatórias e optativas e atividades complementares. Na Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte, Campus Central, é necessário a integralizar um total de 3500 horas para 

o curso bacharelado e 3380 para a licenciatura, informações essas encontradas no site da 

instituição.  

Dentro desse universo, o voleibol é disciplina obrigatória para ambos os cursos, 

que embora assuma especificidade apropriada para cada atuação profissional, sua 
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essência, importância e praticabilidade são semelhantes. No bacharelado a disciplina tem 

o nome de Metodologia do Voleibol e contempla em sua ementa o histórico, evolução e 

fundamentos técnicos e táticos do voleibol, aspectos básicos das regras e sua aplicação 

prática, abordagens metodológicas para o ensino do voleibol em ambiente não escolar. 

Na licenciatura o nome da disciplina é Metodologia do Ensino do Voleibol Escolar, que 

tem na ementa estudo dos métodos e técnicas de ensino das habilidades esportivas, 

objetivando a iniciação dos fundamentos técnico-táticos básicos do voleibol, suas regras 

e os diferentes sistemas de jogo, possibilitando a prática dessa modalidade esportiva a 

grupos diferenciados, cujos objetivos estão voltados para uma prática educativa, de 

participação na escola. 

Entre as diversas disciplinas e obrigações previstas nas matrizes dos cursos, para 

que a formação aconteça é necessário que os formandos façam uma produção científica 

ao final de curso, que ocorre em dois momentos sendo no primeiro a construção de um 

projeto de pesquisa e o segundo a elaboração de um artigo. Esses dois momentos são 

oportunizados pelas disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), ou seja, TCC 

I e TCC II, que acontecem no 7º e 8º períodos, respectivamente. E essas pesquisas têm 

temáticas escolhidas pelos formandos com orientação dos docentes.  

A partir dessa contextualização do cenário nacional e na formação do profissional 

de Educação Física em nossa instituição de ensino, esta pesquisa buscou identificar dentre 

as produções dos últimos 3 anos, dos cursos de licenciatura e bacharelado da Faculdade 

de Educação Física da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campos Central,  

qual a área de investigação que permeou a produção de conhecimento sobre o Voleibol 

nos Trabalhos de Conclusão de Curso. 

 

METODOLOGIA 

 

O presente trabalho trata-se de um mapeamento da produção científica dos 

discentes da Faculdade de Educação Física da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte, Campus Central. Para isso contou-se com uma amostra, composta através das 

portarias de três anos consecutivos de Trabalhos de Conclusão de Cursos dos formandos 

de licenciatura e bacharelado, totalizando 144 trabalhos, sendo 86 do curso da licenciatura 

e 58 do curso do bacharelado. 

Para a coleta dos dados inicialmente foi analisado quantas turmas de licenciatura 

e bacharelado foram formadas e percebeu-se que tinham apenas três de bacharelado, então 

decidiu-se pesquisar três turmas de cada curso. A partir disso, procurou-se a docente da 

disciplina Trabalho de Conclusão de Curso para adquirir as portarias dessas pesquisas, 

material disponibilizado via e-mail.  

Este trabalho tem caráter descritivo uma vez que busca mapear, identificar e 

analisar os Trabalhos de Conclusão de Curso de um grupo de alunos em um espaço de 

tempo. E para Gil (2008, p. 28) “As pesquisas deste tipo têm como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis”. Para organizar os dados levantados o 

método utilizado foi à análise do conteúdo de Bardin (1977), que se caracteriza por 

inicialmente realizar a organização da análise, que nesse momento gera-se hipótese de 

pesquisa, bem como objetivos e materiais ou documento a serem trabalhados. Depois há 

uma visão dos dados a partir de categorias organizadas com o objetivo de diferenciar 

grupo e ao mesmo tempo agrupar por meio de características semelhantes.  

Então foram pensados em categorias abrangentes elencadas a partir das temáticas 

indicadas pelos títulos dos trabalhos. Onde cada trabalho foi analisado para ser inserido 

numa categoria, aquele cujo tivesse dominância maior do eixo temático. Para este 
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trabalho foram traçados os seguintes eixos temáticos: Desenvolvimento e aprendizagem; 

Jogos e brincadeiras; Dança e atividades rítmicas; Estruturas físicas e materiais; 

Qualidade de vida; Aspectos motivacionais e influenciadores; Inclusão; Análises dos 

músculos ou aspectos fisiológicos; Modalidade esportiva; Imagem corporal; e Docência 

e formação profissional. 

 

RESULTADOS  

 

A partir dos títulos dos trabalhos de conclusão de curso observados nas portarias 

houve a organização em categorias, os 144 trabalhos mapeados abordam as seguintes 

temáticas: Desenvolvimento e aprendizagem: Aspectos relacionados ao 

desenvolvimento e aprendizagem como capacidades físicas e coordenativas, podendo ser 

motoras e cognitivas; Jogos e brincadeiras: Aspectos relacionados às diferentes formas 

de jogar, brincar considerando brinquedos ou não; Dança e atividades rítmicas: 

Aspectos relacionados ao movimento visando a dança, podendo ter análise da dança em 

si ou de outros contextos a partir da mesma; Estruturas físicas e materiais: Aspectos 

relacionados aos desafios oriundos das dificuldades de estrutura física e materiais; 

Qualidade de vida: Aspectos relacionados ao estado nutricional, prática de atividades 

físicas e melhoras em níveis de doenças; Aspectos motivacionais e influenciadores: 

Aspectos relacionados à motivação dos alunos à prática de atividade física e dos docentes 

e instrutores na realização de aulas, bem como desafios que influenciam na prática de 

atividade física; Inclusão: Aspectos relacionados à acessibilidade tanto de práticas de 

atividades físicas como de estruturas e materiais; Análises dos músculos ou aspectos 

fisiológicos: Aspectos relacionados aos exercícios sistematizados em virtude de 

desenvolvimento dos músculos, aptidão física, bem como alterações fisiológicas de 

humanos e ratos; Modalidade esportiva: Aspectos em diferentes concepções 

relacionados às modalidades esportivas, podendo ser fisiológico, aptidão física, 

midiático, gênero, participativo e educacional; Imagem corporal: Aspectos relacionados 

à satisfação corporal e composição corporal; Docência e formação profissional: 

Aspectos relacionados à atuação profissional e o acesso à formação de forma satisfatória 

para os desafios, como tecnologias. 

Na sequência identificaram-se os trabalhos com temáticas sobre o Voleibol e suas 

respectivas autoras, que foram contatadas pelas redes sociais buscando ter acesso direto 

ao trabalho completo, bem como identificar o nível de afinidade das mesmas com o 

Voleibol.  

 

Tabela 1 – Número de trabalhos por eixos temáticos, ano e curso (sistematizado 

pelas autoras) 
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Os eixos temáticos Análise dos músculos e aspectos fisiológicos assumiram 16% 

do total de trabalho (23 produções), seguido de Qualidade de vida com 15,3% (22 

produções). Na sequência há o eixo Desenvolvimento e aprendizagem com 11,1% (16 

produções), o eixo temático Docência e formação profissional assumiram 9% (13 

produções). O eixo temático Aspectos motivacionais e influenciadores assumiram 8,3% 

do total com 12 produções. O eixo temático Danças e atividades rítmicas assumem 7,6% 

com 11 produções. E os demais eixos temáticos Jogos e brincadeiras, Estrutura física e 

materiais, Inclusão, Imagem corporal juntos assumem 16% com 23 produções. 

O eixo temático Modalidade Esportiva teve destaque, sobressaindo com um total 

de 16,7% (24 trabalhos da produção) dos trabalhos encontrados. Sobre esse tema os 

assuntos abordados foram lesões, teste aeróbio, frequência cardíaca, alterações corporais, 

aptidão física, consumo de suplementos, análise de fundamentos, motivações, ansiedade, 

esporte na terceira idade, equipes esportivas, conteúdo esporte, possibilidades de 

vivências, políticas públicas, sendo esses relacionados a alguma modalidade esportiva. 

As áreas relacionadas aos esportes encontradas foram natação, futebol, futsal, 

basquetebol, ultimate frisbee, jiu-jitsu, taekwondo, conteúdo de esportes, modalidades 

esportivas no geral, esportes de areia, políticas públicas do esporte. Nesse universo, o 

Voleibol assume 12,5% com um total de 3 trabalhos. 

 

Tabela 2 – Número de trabalhos por áreas relacionadas ao esporte 

(sistematizado pelas autoras)  

  
Os temas que foram contemplados nos TCCs sobre voleibol foram diversificados, 

o trabalho encontrado na licenciatura versou sobre a análise do nível de ansiedade em 

atletas antes e depois das competições, e os outros dois, encontrados no bacharelado 

discutiam sobre a modalidade e sua prática na terceira idade e o outro sobre a 

representação da mulher nas equipes de voleibol na função de técnica esportiva. 

 

DISCUSSÃO  

 

 A partir dos dados obtidos, o primeiro ponto a se analisar foi que por mais 

que a categoria modalidades esportivas tenha destaque com maior número de pesquisas, 

nota-se que a modalidade Voleibol tem uma tímida expressão, considerando que dentro 

desse universo assumiu apenas 12,5%. 

Diante disso, contataram-se as autoras a fim de obter os trabalhos completos para 

leitura e verificação da abordagem escolhida pelas pesquisadoras. E o contato também 

serviu para identificar se as mesmas teriam alguma experiência com a modalidade para 
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além da formação inicial, uma vez que foi questionado sobre a afinidade das mesmas com 

a modalidade Voleibol, onde elas responderam com breves relatos.  

A primeira pesquisa tem o título: Voleibol estudantil do RN: a representatividade 

da mulher à frente de equipes esportivas, o trabalho tem o objetivo de analisar a 

representatividade da mulher no âmbito esportivo, quando vista como técnica nas equipes 

de voleibol participantes dos Jogos Escolares do Rio Grande do Norte. Para isso foi 

realizado perguntas as técnicas selecionadas através das inscrições do evento na fase final, 

para atender aos interesses relacionados à vivência com a modalidade de voleibol, 

experiência como técnica e quais os limites e possibilidades enfrentadas por elas nesse 

âmbito esportivo. Nesse trabalho por mais que as técnicas entrevistadas vejam a diferença 

por gênero como uma questão cultural e acreditarem que a mulher pode sim ocupar cargos 

esportivos se equiparando aos homens, nota-se uma desigualdade na gestão esportiva 

amplamente liderada por homens. 

A pesquisadora também tem experiência com a modalidade em várias instâncias, 

uma vez que foi atleta durante muito tempo, aproximadamente 14 anos, também é 

professora do conteúdo Voleibol na escola, além disso, já foi treinadora da modalidade 

da equipe da escola, além de ter o curso de arbitragem em Voleibol.  

A segunda autora, responsável pela pesquisa: Ansiedade pré-competitiva em 

escolares praticantes da modalidade de Voleibol, tendo o estudo o objetivo de avaliar os 

níveis de ansiedade-traço (disposição comportamental de ver como ameaçadoras as 

situações com que se defronta o indivíduo) em atletas escolares no período competitivo 

durante os JERNS. Para isso contou com a mostra de 9 atletas do sexo feminino e 18 

atletas do sexo masculino, nas categorias mirim e infantil para o segundo e apenas infantil 

para o primeiro, onde os mesmos responderam a um questionário que avaliou por meio 

de somatória dos escores em pontuação o nível de ansiedade presente nos atletas 

individualmente antes e durante as competições, e posteriormente se fez uma média dos 

resultados. E como resultado do estudo constatou-se que nas categorias mirim e infantil 

do sexo masculino não teve diferença significativa uma vez que se mantiveram na média. 

Já na categoria de infantil feminina houve diferença, pois ocorreu variação de média para 

média alta durante a competição.  

A pesquisadora também tem experiência, e começou sua jornada aos 10 anos de 

idade, a partir da observação do Voleibol onde via como uma forma de participar das 

aulas de Educação Física, bem como servia como uma forma de superar as dificuldades 

familiares. A mesma começou a gostar da modalidade e a participar dos jogos escolas, na 

sequência tornou-se atleta da seleção da cidade e ainda da seleção do Rio Grande do 

Norte. Após uma lesão no joelho e decidiu não desistir e resolveu ser técnica e árbitra nas 

competições. 

A terceira tem o título do trabalho Voleibol feminino na terceira idade: uma sacada 

de lazer e saúde. Onde a pesquisa tem por objetivo analisar os principais fatores que levam 

à prática esportiva no voleibol por parte de uma equipe feminina da categoria máster, que 

para isso contou com a coleta de dados através de entrevistas semiestruturadas, para 

interpretação dos dados classificou as respostas em categorias e dialogou as respostas 

com embasamento teórico. E como resultado obteve-se que as atletas praticam a 

modalidade por sentir benefícios no condicionamento, na saúde, nas relações pessoais, 

lazer e diversão.  

A autora do trabalho tem experiência com a modalidade desde cedo, quando 

começou a praticar ainda no 6º ano do ensino fundamental, onde participava dos jogos 

internos escolares, desde então se mostra conquistada pela modalidade e ainda relata que 

foi a modalidade que despertou nela o interesse na profissão de Educação Física.  
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A pesquisa de Moreira et al (2017) faz um mapeamento da produção cientifica em 

língua portuguesa sobre o Voleibol, considerando apenas artigos com qualis entre A1 e 

B2, onde percebeu que a produção por mais que assumam características distintas em 

relação aos eixos temáticos especifica o alto rendimento como dominador das produções 

sendo desde a iniciação esportiva, passando por aspectos relacionados à saúde, 

nutricionais e psicológicos até ao treinamento em si. Além disso, o trabalho constatou que 

os pesquisadores possuem alguma experiência com o Voleibol, pois os mesmos eram ou 

tinham sido atletas, auxiliar de técnico, técnico de equipes, algum cargo na confederação 

Brasileira de Voleibol, coordenação de projetos sobre o Voleibol, terapeuta de atletas 

entre outros. 

Aproximando essa lógica de pertencimento com a presente pesquisa nota-se que 

as 3 produções com temáticas relacionadas ao Voleibol especifica de certa forma a 

competição com o Voleibol institucionalizado, quando se fala em ansiedade pré- 

competitiva em escolares praticantes da modalidade de Voleibol, pois o fato da amostra 

ser composta por escolares de equipe, nota-se que há o rendimento nos treinos que buscam 

a vitória nas competições a nível escolar. Quando se refere à representatividade a frente 

de equipes no RN, por mais que seja a nível escolar também se caracteriza o Voleibol 

institucionalizado uma vez que essas mulheres pesquisadas assumem posição de técnicas 

de equipes escolares. Já no último caso quando fala do Voleibol feminino na terceira 

idade, ao passo que se retira a questão do rendimento pela pesquisa aponta-se que a 

motivação pela prática tem relação direta com o lazer e saúde das atletas, assim 

relacionando ao rendimento porque se fala de atletas que visam a competição além dos 

aspectos anteriormente citados. 

Além disso, foi constatado que as três pesquisadoras têm experiência com o 

Voleibol para além da formação inicial e esse pode ser o motivo específico pelo qual as 

mesmas tenham se interessado por tais temáticas, assim como na pesquisa de Moreira et 

al (2017). 

Outro ponto a ser considerado é sobre a orientação para a pesquisa, uma vez que 

dois dos três trabalhos foram orientados pela docente responsável pela disciplina Voleibol 

em ambos os cursos. A mesma assume características de pesquisa relacionada às ciências 

humanas, o que reflete nas formas de investigação das presentes pesquisas. 

 

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que o Voleibol mesmo tendo uma forte representação social e 

disciplinas obrigatórias na formação inicial ainda é pouco investigado como tema de 

Trabalho de Conclusão de Curso.  

Assim corroborando com a pesquisa de Moreira et al (2017) que buscou investigar 

a produção científica sobre o Voleibol em outras instâncias mais abrangentes e obteve 

resultados semelhantes no que se refere ao perfil dos pesquisadores. 

A partir disso aponta-se a necessidade do surgimento de novas pesquisas na área, 

inclusive para atender ao questionamento que se faz a partir do presente estudo, sendo 

este sobre o motivo pelo qual os estudos sobre a modalidade de Voleibol estão 

diretamente relacionados com a experiência dos pesquisadores.  
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RESUMO 

Enquanto sistema hegemônico, o modo de produção capitalista em pleno século XXI, tem 

adentrado em todas as esferas da sociedade, conduzindo, portanto, o modo de vida do ser 

humano. Ao longo de sua existência o sistema do capital tem se produzido e reproduzido 

à custa da expropriação e exploração da classe trabalhadora. Exploração que se deu ao 

longo da história por meio da força de trabalho e expropriação que não se restringe mais 

a tomada da terra e dos meios de produção, mas em escala ainda mais profunda. O capital, 

a fim de manter sua expansão sempre constante, tem expropriado também outros ramos 

da sociedade moderna. Acreditamos ter se tornado parte da expropriação capitalista 

também os processos formativos do professor da educação básica. Nesse contexto, as 

políticas públicas educacionais têm sido a mediação para orientar processos de formação 

do professor, com isso o objeto de análise desse trabalho tem por base, AS POLITICAS 

EDUCACIONAIS a partir da alteração da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e 

Lei n° 13.415 de 16 de fevereiro de 2017, que reformula o ensino médio de modo a 

precarizar a educação pública, tendo em vista que essa reformulação tem em seu cerne, a 

negação dos conhecimentos básicos, bem como críticos, ao processo de formação 

humana. Essa é uma reforma cuja tendência se direciona a negação da cultura geral à 

classe trabalhadora pois limita os conteúdos de ensino direcionando o aprendizado à 

formação profissionalizante que se sobrepõe à cultura geral. Nesse aspecto a formação do 

professor, também sofrerá reflexos tendo em vista as investidas conservadoras no trato 

com o conhecimento na escola, bem como, a desvalorização do trabalho do professor e 

desprestígio social, principalmente a partir da legalização do notório saber, como 

habilitação para atuação na formação técnica nas escolas. Diante desse fato a presente 

pesquisa, objetiva analisar a precarização do ensino institucional e a proletarização do 

professor da educação básica, bem como, analisar as graves consequências da 

precarização da educação pública para os jovens da classe trabalhadora. Essa pesquisa 

trata-se de uma discursão teórica acerca do conceito da proletarização do trabalho docente 

no contexto do capitalismo contemporâneo que segue na precarização do trabalhador. 

Buscando alcançar os objetivos aqui expostos os procedimentos metodológicos serão 

conduzidos a partir do método dialético com revisão de literatura. Assim, tivemos como 

principais referências os estudos de Karl Marx (2017), István Mészáros (2008), Aníbal 

Ponce (1981), Gaudéncio Frigoto (2018), entre outros, com o designo de entender de 
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forma crítica a formação do professor da educação básica em meio à crise estrutural do 

capital. 

 

Palavras Chaves: Capitalismo; Formação; Precarização do trabalho docente.   

 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, vemos ampliarem-se os estudos sobre precarização da educação e 

proletarização dos professores da educação básica, todavia  poucos apontam os para as 

causas de tais problemas. É nesse sentido que o lócus desse artigo é analisar o processo 

de precarização da educação e do trabalho docente, tendo como base as políticas 

educacionais a partir da alteração da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e da Lei 

n° 13.415 de 16 de fevereiro de 2017, que reformula o ensino médio de modo a precarizar 

a educação pública, tendo em vista que essa reformulação tem em seu cerne a negação 

dos conhecimentos básicos, bem como o cerceamento da perspectiva crítica, no   processo 

de formação humana. 

Para a construção de nossa reflexão sobre o processo de precarização da 

educação nos baseamos do método materialista histórico dialético. Utilizamo-nos deste 

método por acreditarmos ser este capaz de se apropriar do máximo possível de elementos 

que compõem a realidade, ou seja, para compreender a totalidade, partimos de uma 

realidade concreta e não do plano do pensamento. Partimos do principio de que tudo está 

em movimento e em constante mudança, o que não poderia ser diferente com o trabalho 

em geral, com a educação e com o trabalho docente.  

O presente trabalho está dividido em quatro partes. Na primeira trata-se de um 

texto introdutório sobre a escola no contexto da crise do capitalismo, no segundo 

momento realizamos uma breve discussão acerca do papel que a escola tem 

desempenhado na sociedade, tendo como eixo de análise a contribuição que as reformas 

educacionais e a BNCC tem dado para a manutenção da ideologia da classe dominante. 

No terceiro momento abordamos o processo de precarização do trabalho docente e 

consequentemente proletarização que o professor da educação básica tem sofrido ao 

longo da história da sociedade capitalista. Por último, as considerações finais  tem por 

objetivo articular as analises realizadas no decorrer do trabalho.  

 

A ESCOLA NO CAPITALISMO: PRECARIZAÇÃO NO ENSINO 

INSTITUCIONAL  

 

Como bem nos retrata Saviani (2007) a educação ao longo da história tem 

cumprido um papel fundamental no processo formação do ser humano. No contexto das 

relações sociais capitalistas, onde tudo se transformou em mercadorias, temos os 

tentáculos do capital adentrando em todos os poros da sociedade, inclusive na instituição 

escolar, responsável por transmitir o conhecimento sistematizado e institucional. Diante 

disso temos como hipótese o fato de que no sistema do capital a escola enquanto 

instituição responsável por transmitir o conhecimento produzido pela humanidade vem 

cumprindo o papel de reproduzir a ideologia da classe dominante, e não de despertar a 

criticidade sobre o sistema no qual os educandos estão inseridos. A escola tem cumprido 

o papel de formar mão de obra barata para o mercado de trabalho. 

 
[...] a escola, na sociedade de classes, é um aparelho do Estado que tem 

por principal função manter a unidade a coesão de uma dada formação 

social, consagrando a dominação da classe existente. Em tal sociedade, 

compromissos com a classe dominante [...] TOSCANO, 1985, p. 137).  
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Nesse sentido a educação institucional surge como um instrumento do 

capitalismo, que consequentemente tem influenciado na disseminação do pensamento da 

classe dominante. As escolas enquanto instituições responsáveis por transmitir o 

conhecimento sistematizado transformaram-se em locais sem autonomia, ou seja, no 

sistema capitalista as escolas tornaram-se empresas responsáveis pela produção de 

trabalhadores para servirem ao mercado de trabalho.  

Para Sousa Júnior (2014) a escola no capitalismo cumpre um papel de formar 

para uma sociedade de mercado, isso significa formar pessoas para serem mercadorias: 
Desde Durkheim, é preciso colocar em relevo que a educação não 

objetiva apenas transferir conhecimentos científicos, culturais e etc., 

mas também  uma certa socialização ou, em termos weberianos, um 

certo espírito do capitalismo (...) Uma hipótese a ser examinada é que 

os programas voltados para a juventude mais expropriada e que se 

encontra fora do mercado formal de trabalho têm como objetivo 

justamente educar os jovens como força de trabalho disponível, 

formada conforme a conjuntura econômica (SOUSA JÚNIOR, 2014, p. 

20,21). 
 

Vivemos em um contexto neoliberal, diante disso podemos constatar que a 

educação neste contexto é um dos pilares do neoliberalismo, uma vez que se priorizam 

formações técnicas, no lugar de formações críticas.  Nesse contexto o Estado não tem 

demonstrado em suas políticas educacionais o empenho em universalização e 

democratização do conhecimento por meio da escola pública e gratuita, mas sim uma 

educação voltada para as demandas de expansão do capital. Segundo Mészáros (2005; 

apud Araújo; Rodrigues; 2010), podemos afirmar que a educação do capital, que 

direciona para o mercado de trabalho e para a valorização do capital, é antagônica ao 

processo de valorização humana.  

Em contexto recente, a partir dos anos de 1990, o Banco Mundial (BM) emerge 

como uma das principais agências financiadoras da educação a exercer uma maior 

influência nas políticas educacionais sejam elas nos países ditos desenvolvidos ou nos 

países chamados de emergentes.  

 
O Banco Mundial por sua vez, tem tido uma relação mais estreita com 

os ajustes feitos no campo da educação. Ele tem sido o principal 

definidor dos rumos para a educação, sobretudo nos países em 

desenvolvimento. Como parte dos mecanismos de ajuda prestada por 

esta entidade financeira, ela impõe um conjunto de medidas que devem 

ser rigorosamente seguidas pelos países socorridos (SOUSA JÚNIOR, 

2014, p.75). 
 

No contexto específico da educação brasileira as reformas no sistema 

educacional dos últimos anos, como a reforma do Ensino Médio, obedecem aos anseios 

e orientações do Banco Mundial e da Organização Internacional do Comércio, 

organismos que entendem ser a educação objeto cuja finalidade deverá ser atender às 

demandas de mercado (FRIGOTTO, 2017). Dessa forma, a nova organização do Ensino 

Médio tem o seu currículo estruturado para atender as demandas do mercado a partir de 

itinerários formativos curriculares, acrescendo-se dentre eles aquele direcionado à 

formação profissional. Conforme Santos e Cervi (2018), o que se busca com a referida 

reforma não é uma melhoria na qualidade do Ensino Médio, mas sim uma resposta do 

governo às necessidades atuais crescentes por mão-de-obra especializada.  
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A demanda do capital também induz a implantação de políticas de educação no 

intuito da descentralização e privatização da educação pública, com dois aspectos que 

merecem destaque: a educação voltada para filhos da classe trabalhadora tem como 

finalidade formar força de trabalho técnica e barata, por meio da escola pública, e a 

educação propedêutica na universidade para formar as classes dirigentes, em suas 

profissões voltadas aos serviços essenciais, uma tendência que marca a história da 

organização do sistema de educação brasileira e que ainda se evidência na realidade 

contemporânea, com algumas especificidades históricas.  

 
[...] a escola se constitui como uma instituição de superestrutura 

ideológica que, tal como a religião, a família, o direito, reflete os 

interesses das classes economicamente dominantes e tem como função 

principal garantir as condições de reprodução do sistema e, portanto, a 

supremacia da classe capitalista sobre as classes subalternas da 

sociedade (TOSCANO, 1985, p. 136, 137). 

 

Fica notório que a ideologia capitalista se reproduz dentro das escolas. A escola 

tem se integrado ao capitalismo no sentido de formar indivíduos passivos, não 

questionadores, hegemonicamente a escola tem formado pessoas que não se manifestam 

contra o sistema pelo qual são exploradas.  

É nesse contexto que a educação para o trabalho também se configura como uma 

educação cujo fim é adaptar o indivíduo à sociedade, socializar o indivíduo para a 

convivência pacífica com a ordem moral vigente. Daí identificarmos a utilização de 

conteúdos e metodologias na escola pública  como meios de conformismo de classe, 

influenciando a formação de cada um que participa da escola pública. Conforme Frigotto 

(1995), a concepção burguesa reduz a atividade do trabalho a uma mercadoria, num 

processo de reificação, no qual vai se estruturando uma percepção do trabalho como 

ocupação. Nesse caso, a burguesia estrutura então “todas as propostas de educação para 

o trabalho nos vários âmbitos da sociedade capitalista” (FRIGOTO, 1995, p. 15). É, 

portanto nesse intuito que a educação para o trabalhador é planejada nos moldes de um 

modelo de educação conformista, baseado na perspectiva positivista, cuja intenção é 

manter as relações sociais de exploração da classe trabalhadora, de um lado, e de outro 

os privilégios das elites. 

A mercantilização da educação em geral tem se mundializado, descaracterizando 

o processo de ensino-aprendizagem. Mesmo sendo forte a ideologia que as escolas 

reproduzem, não podemos desconsiderar a existência de alguns professores que fazem 

toda diferença na construção da emancipação intelectual dos educandos.   

Dessa forma, no contexto das atuais reformas educacionais no Brasil, a nova 

formatação do Ensino Médio que se centra também no saber prático, vem para atender a 

uma demanda de mercado que diferentemente do proposto nos programas das políticas 

educacionais estaduais, apenas direcionaram os estudantes-trabalhadores ao subemprego, 

os quais ocuparão cada vez mais funções parasitárias responsáveis por atrofiarem a 

capacidade crítica  humana em seu processo de formação. 

A Reforma do Ensino Médio aprovado pelo Presidente Michel Temer sob a Lei 

nº 13.415 de 16 de fevereiro de 2017,  teve como motivação principal a alegação de que  

o ensino médio encontrava-se desinteressante aos jovens da atualidade. No entanto, o 

interesse dos jovens a esse nível de ensino em nada justifica as modificações 

encaminhadas a partir dessa aprovação. Segundo Frigotto (1988; apud Ferreira 2017), 

no século XX a expansão do Ensino Médio, em todo o mundo, se faz a partir de políticas 

educacionais as quais ajustam o seu projeto político pedagógico aos preceitos da Teoria 

do Capital Humano. Sendo assim, a escola tem se tornado improdutiva para servir à 
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produção do capital. O ensino médio de qualidade ficou restrito às elites e, quando tem 

se expandido é para atender as exigências do capital, da formação de mão-de-obra do 

setor produtivo. 

A Reforma do Ensino Médio é uma reforma cuja tendência se direciona a 

negação da cultura geral à classe trabalhadora, pois limita os conteúdos de ensino 

direcionando o aprendizado à formação profissionalizante que se sobrepõe à cultura geral. 

Aqui será caracterizada pelos itinerários formativos. Dessa forma, a lei 13.415/2017 

retrocede à Lei 5.692/1971, quando esta tornou compulsório o ensino profissionalizante 

e reduziu a carga horária das disciplinas propedêuticas em favor das técnicas, 

corroborando então com uma formação antagônica ao processo de valorização humana. 

De acordo com Moura (2007), a Lei n° 5.692/1971 fortaleceu o ensino técnico em 

detrimento da formação integral. Há aqui um ponto de convergência entre ambas as leis 

no sentido de redução dos conteúdos de formação geral. 

Na atual reforma os conteúdos obrigatórios são apenas matemática, língua 

portuguesa e língua inglesa, que fazem parte da BNCC, que serão ofertados a todos 

apenas no primeiro ano ou em ano e meio de curso. Ficando a cargo do aluno, 

posteriormente, a escolha entre um dos itinerários formativos40 para aprofundamento de 

conhecimentos. No entanto, essa escolha não é garantia tendo em vista que as escolas 

poderão não oferecer todos os itinerários formativos, em virtude da sua indisponibilidade 

de recursos. Conforme Frigoto (2017, p. 330), as consequências dessa reforma são, “(...) 

sonegar aos estudantes o direito de ter acesso ao conhecimento em diversas áreas, o que 

lhes proporcionaria a compreensão da realidade produtiva, social, econômica, política, 

ética e estética da vida (...)”. 

Quanto a BNCC, tem como proposição um currículo que desconsidera o 

conhecimento acumulado no campo educacional. Desconsidera também a opinião da 

sociedade civil, de pesquisadores e professores da área da educação, organizações 

sindicais, limitando-se à opinião de especialistas do Ministério da Educação (MEC), cujos 

interesses representam a hegemonia dos anseios de grupos empresariais das grandes 

corporações educacionais privadas.  

Com base no exposto, percebemos, portanto, que a ideologia dominante 

implantada no meio escolar está a serviço do capitalismo, fazendo com que a sociedade 

de mercado seja encarada como tendência natural para o desenvolvimento da sociedade 

humana. Dessa forma, temos uma proposta de educação que encaminha o jovem egresso 

da educação básica diretamente ao mercado de trabalho precarizado, sob um discurso de 

educação empreendedora. Na atualidade sob o ideário neoliberal a educação escolarizada 

é direcionada ao campo do empreendedorismo, desse modo a figura do trabalhador vai 

deixando de existir, surgindo no lugar dele “um empreendedor, um prestador de serviços, 

um empresário de si” (SANTOS e CERVI, 2018, p. 08).  

Nesse cenário, o Estado direciona ao sujeito a responsabilidade única pelo 

sucesso profissional, firmando a ideia da meritocracia como condição para sua inserção 

no mercado de trabalho, seja como assalariado, ou no campo do empreendedorismo.  O 

discurso da meritocracia através da falsa promessa de formação para a imediata absorção 

no mercado de trabalho acompanha o desejo de ascensão social e profissional por meio 

de cursos técnicos realizados pelo indivíduo em sua formação básica. 

Por outro lado, apesar das contradições nas quais a escola pública se encontra, 

não podemos deixar de considerar que o ambiente escolar ainda é um palco propício a 

construção de diálogos e conhecimentos emancipatórios que nos ajude a encontrar 

                                                           
40 Linguagens (Português, Inglês, Artes e Educação Física), Ciências da natureza (Biologia, Física e 

Química), Ciências Humanas e Sociais (História, Geografia, Sociologia e Filosofia) e Formação Técnica e 

Profissional.  
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caminhos para uma sociedade mais justa para além das condições de desigualdade que se 

estruturam na sociedade do capital.   

 

PRECARIZAÇÃO E PROLETARIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE 

 

Nos diversos momentos de existência do capital entre crises e acumulação, as 

principais características que sustentam o sistema capitalista se mantem: as relações 

sociais e de produção são firmadas na exploração do trabalho e na reprodução da 

desigualdade entre as diversas classes sociais (MARX, 2017).  

A exploração do trabalho é uma das características do sistema capitalista, na qual 

gostaríamos de dar uma maior atenção neste breve tópico. Segundo Antunes (2000), as 

profundas transformações que ocorreram e que vem ocorrendo no mundo do trabalho têm 

por objetivo intensificar o processo de exploração do trabalho pelo capital. Com o 

processo de massificação da exploração do trabalho, acreditamos que atualmente o 

trabalho docente também se tornou foco para a exploração capitalista.  

O professor assim como os demais trabalhadores é forçado a vender sua força de 

trabalho para sobreviver. Nesse sentido, podemos considerar que o professor é um 

trabalhador como os demais, submetido a uma lógica perversa de expropriação e 

exploração para manutenção da coesão do sistema capitalista.  

Dentro da lógica do sistema de mercado, dado o grau em que se chegou a 

desigualdade entre as classes sociais e a concentração de riquezas, podemos considerar 

que ao longo da história a classe trabalhadora vem produzido a riqueza da humanidade. 

Todavia, esta classe tem ficado cada vez mais pobre na mesma proporção que se 

intensifica a concentração de riqueza nas mãos de poucos. É nessa forma de sociabilidade 

que o trabalho se tornou uma mercadoria, mas, uma mercadoria diferente de todas as 

outras uma vez que o trabalho cria valor (MARX, 2017).  

Nesse sentido, o trabalho docente, também como uma mercadoria, tem sofrido 

com o processo de diminuição dos seus custos, e isso associa diretamente o trabalho 

docente a um processo de precarização, e o professor a um processo de proletarização.  

A proletarização do trabalho docente tem em sua base o fato do professor não 

conseguir mais refletir sua prática docente, devido à extensiva jornada de trabalho que 

tem impossibilitado o planejamento, a análise crítica e a avaliação da sua prática 

pedagógica. A ausência desses elementos traz consigo a perda da autonomia do professor 

tornando-o refém do sistema que o explora.  

Como bem nos relata Contreras (2002), o processo de proletarização do 

professor está estreitamente relacionado à impossibilidade que o mesmo vem tendo em 

refletir sua prática docente. É nesse sentido que o professor tem se assemelhado com os 

demais trabalhadores, uma vez que o professor cada vez mais trabalha em condições que 

o limitam a ser um mero executor de tarefas as quais já estão predeterminadas e orientadas 

por políticas educacionais e pedagógicas. Dessa forma, tendo como base o pensamento 

de Contreras (2002), podemos constatar que esse processo de proletarização que o 

trabalho docente vem sofrendo ao longo da história tem feito com que o professor tenha 

dificuldade em pensar sua ação docente. 

Diante disso podemos perceber que os professores na sociedade capitalista têm 

o seu trabalho cada vez proletarizado, uma vez que estão sendo capturados pela lógica 

produtivistas do sistema do capital, na qual a ideia de uma transformação social que parta 

da educação é vista como superada, e que por outro lado, a análise crítica é encarada como 

uma perda de tempo, uma vez que as coisas se dão de forma “natural”.  

Não obstante ao desgaste sofrido pelo trabalho docente, ronda uma ameaça em 

que Frigotto (2017) nos diz que brota do pensamento conservador há muito adormecido 
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e que agora ganha força, que é a ideia de uma Escola “Sem Partido”, uma ameaça à 

educação brasileira, em função de um sistema onde todos os interesses são financeiros. 

Projetos dessa natureza têm como objetivo o empobrecimento dos conteúdos de 

ensino e, ao mesmo tempo, de controle das escolas públicas e de seus professores, 

completa-se por meio das investidas dos setores conservadores, para assegurar o controle 

ideológico que podemos perceber na organização da nova versão da BNCC, com os 

ataques contra o debate escolar sobre “ideologia de gênero” e “política”, encabeçados 

pelo movimento “Escola sem Partido” (ESP) e seu projeto em trânsito no Congresso 

Nacional (Projeto de Lei n.º 867 de 23 março de 2015 que Inclui, entre as diretrizes e 

bases da educação nacional, o Programa Escola “sem Partido"). 

No Programa Escola “sem Partido" nega-se  a pluralidade de ideias, o confronto 

respeitoso entre visões de mundo distintas, o que pressupõe a defesa de uma instituição 

escolar apartada da reflexão crítica, vazia de discussões políticas relativas a projetos de 

sociedade e fenômenos educacionais, supondo que aos professores é possível e 

obrigatório uma postura de neutralidade ante ao conhecimento e às metodologias de 

ensino adotadas, bem como as teorias pedagógicas que orientam sua prática educativa.  

Conforme observado na gestão do atual governo federal, Jair Messias Bolsonaro, 

o ataque à educação emancipatória e aos professores se faz constante. Os professores vêm 

sendo marginalizados e acusados de doutrinadores. Consideramos então que a educação 

na atualidade vem passando por um processo de desmonte junto ao Estado brasileiro. As 

mais recentes políticas se encaminham à negação de conhecimentos àqueles que mais 

necessitam da escola como espaço de formação. Os reflexos da ideologia dominante por 

meio dos instrumentos disponíveis às ações do governo brasileiro em curso ao 

reafirmarem preceitos de neutralidade científica e revisitarem conceitos da ciência para 

negar seus fundamentos racionais em função de fundamentos não científicos nos colocam 

ante um retrocesso político e social. As atuais orientações para a educação e o 

reconhecimento de seus fundamentos apontam para a desconstrução das ciências, 

principalmente das teorias críticas. 

Percebe-se então que a autonomia do professor está a cada dia sendo reduzida e 

controlada pela hegemonia do pensamento conservador e neoliberal com suas propostas 

influenciando as políticas da educação. O combate ao que grupos conservadores 

denominam de “marxismo cultural” é frequente nos atuais discurso justificadores dos 

órgãos governamentais de Estado para se impor reformas e cortes nos financiamentos à 

educação pública. Nesse sentido o Ministério da Educação a partir de 2018 vem 

mostrando que não pretende ampliar a educação pública.  

Na contramão desse projeto compartilhamos com Silva em sua análise de  

Frigotto a seguinte ideia:  

 
O papel da escola, porém, deveria ser a formação “omnilateral” dos 

seres humanos, ao ensiná-los ao mesmo tempo o trabalho manual e o 

intelectual, levando-os a compreender o caráter humano do trabalho – 

o “mundo das necessidades” – relacionado às esferas sociais, 

intelectuais, culturais, lúdicas, estéticas, artísticas e afetivas – o ‘mundo 

das liberdades’ (FRIGOTTO, 2009, p. 98-99. Grifo do autor). 

 

Os desafios aos professores e para a educação em geral são de natureza hercúlea 

e merecem atenção, cuidados e ações de combate a Escola Sem Partido, que está prestes 

a surgir. Daí se faz necessário nos apegarmos aos direitos legalmente constituídos, como 

é o caso das diretrizes do Plano Nacional de Educação, Lei nº 13.005 de 25 de junho de 

2014, que aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências, 

conforme consta em seu artigo 2º, inciso III, são finalidades da educação: a superação das 
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desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de 

todas as formas de descriminação (BRASIL, 2014).  

Dessa forma, há possibilidades de lutar pela liberdade e pluralidade de condutas 

condizentes com uma sociedade que se diz democrática a partir do reconhecimento da 

legitimidade da Constituição Federal de 1988, assim como o reconhecimento da 

coexistência, na sociedade de classes, de projetos e práticas educativas emancipatórias.  

 

NOTAS CONCLUSIVAS 

 

Este estudo a concluir que o conhecimento assim como os meios de produção no 

sistema capitalista tornou-se uma mercadoria. Deste modo, o conhecimento não se desliga 

do processo de produção e reprodução capitalista, onde se produz e vende-se em grande 

competitividade. 

O fato é que grande parte das escolas existentes estão preocupadas em forma 

exclusivamente o indivíduo para o mercado de trabalho, não sendo foco a formação 

humana. Sendo assim, grande parte das instituições de ensino estão a serviço do 

capitalismo no sentido de forma indivíduos alienados e reprodutores da ideologia da 

classe dominante.  

É nesse sentido que acreditamos que a escola tem perdido sua essência, quando 

a mesma se distancia da produção de conhecimento para emancipação humana e se 

aproxima apenas da perspectiva produtivista, parte de um todo do capital.  A educação 

não deve apenas qualificar para o mercado, mas acima de tudo para a vida (MÉSZÁROS, 

2008). 

A educação na atualidade está fortemente voltada para o mundo do trabalho, 

portanto em nenhum momento da sua história ela se pretendeu unitária e emancipatória, 

pelo contrário, reforça-se o abismo entre educação pública e privada cujos currículos se 

diferenciam entre aqueles que atenderão a demanda de mão-de-obra do mercado e aqueles 

que serão os dirigentes de nação. Sendo assim, a educação pública é na verdade um 

projeto de classes estruturado em todas as politicas públicas para uma formação que 

reforça a desigualdade social em todas as suas dimensões.  educação  

Portanto, o sucateamento da educação pública e o seu desmonte correspondem 

ao projeto neoliberal que vê nas sucessivas crises do capital uma oportunidade para retirar 

direitos conquistados duramente pela classe trabalhadora. 

Outro elemento que destacamos é a incerteza do trabalho docente na atualidade, 

considerando os ataques constantes das políticas públicas que promovem o cerceamento 

ao conhecimento e às possibilidades de formação para a emancipação humana. Nesse 

contexto a profissão docente é desvalorizada. A luta pela preservação do ensino gratuito 

e de qualidade, dos direitos dos professores e de uma escola comprometida com a 

formação humana não podem ser dissociadas de um processo mais amplo de organização 

social, político e econômico para superação do processo de expropriação pautado pela 

sociabilidade do capital. Mais do que nunca, torna-se necessário a união e organização da 

classe trabalhadora. 
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RESUMO  

Este artigo aborda a importância da leitura para formação dos estudantes de licenciatura, 

em especial, para os graduandos em Pedagogia. Assim, o questionamento que norteou 

esta pesquisa, procura refletir sobre: Que análise os estudantes do curso de Pedagogia 

fazem sobre o papel da leitura no decorrer de sua formação universitária? Destarte, 

pretende-se uma reflexão sobre a vivência de leituras dos graduandos durante sua 

formação inicial e as contribuições que essas leituras representam para a sua formação 

docente. Este artigo surgiu a partir da nossa experiência como pesquisador no projeto 

PIBIC, cujo tema é: “Reflexões sobre o papel da leitura para a formação Acadêmica dos 

graduandos do Curso de Pedagogia do CAP/Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte-UERN ”. Ancora-se metodologicamente na pesquisa qualitativa, onde, por meio de 

levantamento bibliográfico de autores como: Zilberman, (1982), Silva (1984), Martins 

(1993), Chartier (1998) Lajolo (2006) dentre outros e da técnica de coleta de dados grupo 

focal, desenvolvida com estudantes do curso de Pedagogia do Campus Avançado de Patu 

– CAP, da UERN. O referido projeto está em curso, encaminhando-se para sua conclusão 

e dele extrai-se resultados parciais que revelam: a grande maioria dos graduandos 

ratificam que uma vivência com as leituras na universidade, contribui de forma 

significativa para sua formação enquanto leitor e prepara para o exercício da futura 

profissão. De acordo com os investigados, o hábito da leitura possibilita se posicionar 

crítica e reflexivamente durante o processo de aprendizagem. Assim, pode-se afirmar que 

apropriar-se da leitura é fundamental para o exercício de qualquer profissão e sua 

importância sobressai, quando da formação de professores, tendo em vista que sua 

formação está voltada especificamente para a formação de outros sujeitos. 

 

Palavras-chave: Leitura. Aprendizagem. Formação docente. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A prática da leitura tem se tornado nos últimos anos motivos de discussões no 

meio universitário no tocante a formação de professores pois, não há como se falar em 

formação docente sem falar em leitura. Sendo assim, ela está intrinsicamente inserida no 

processo de formação do ser humano e especialmente quando se trata de uma formação 

voltada a qualificação pessoal e profissional daqueles que em um futuro próximo irão 

assumir o papel de professores. 

Partindo desse pressuposto, entendemos que essa pesquisa é relevante pois por 

meio dela os estudantes são levados a perceber a leitura como ferramenta extremamente 

necessária para a aquisição dos saberes necessários ao exercício da profissão docente. 
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mailto:robertogaldino2@hotmail.com
mailto:yurecoutre@yahoo.com.br


146 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

 Isto posto, a construção desse trabalho, busca investigar como acontecem as 

práticas de leitura durante a formação inicial dos graduandos do Curso de Pedagogia do 

Campus Avançado de Patu – CAP, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - 

UERN, utilizando para tanto, as análises das impressões dos estudantes, a partir das 

vivências com o Projeto de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC, cujo tema é: 

“Reflexões sobre o papel da leitura para a formação Acadêmica dos graduandos do Curso 

de Pedagogia do CAP/Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-UERN ”.  

Por fim vale ressaltar as contribuições dessa pesquisa em torno da formação 

decente, devendo a mesma ser pensada de forma que a leitura esteja presente, servindo 

de base para as práticas que envolvam a leitura, para que por meio dela, desperte-se o 

gosto de ler por prazer, no mesmo sentido atribuído por Alves (2004), quando ele ressalta 

que, “ler-se pela mesma razão que se dá um beijo amoroso: porque dá prazer ao corpo e 

alegria à alma” (ALVES, 2004, p. 56) 

Nesse sentido, busca-se extrair dos estudantes do Curso de Pedagogia do 

CAP/UERN, respostas para a seguinte inquietação: Que análise os estudantes do curso de 

Pedagogia fazem sobre o papel da leitura no decorrer de sua formação universitária?  

 

METODOLOGIA   

 

A pesquisa em Educação nos últimos anos tem cada vez mais respaldado seus 

resultados nas abordagens qualitativas no que diz respeito às pesquisas de cunho social. 

No tocante a esse tipo de pesquisa, Minayo (2011) é enfática ao afirmar a importância do 

método qualitativo quando ela afirma que as ciências sociais não podem ou não deveriam 

ser quantificadas. 

Nesse tipo de metodologia, o pesquisador faz uso de técnicas cada vez mais 

avançadas que conseguem maior precisão ao identificar e intervir sobre uma 

problemática, adotando uma postura dinâmica, utilizando instrumentos de coleta de dados 

cada vez mais eficientes, capazes de relatar com maior precisão, enquanto ele interage 

com os sujeitos e o meio em que desenvolve a pesquisa.  

Dessa forma, por se tratar de uma pesquisa de cunho qualitativo, a presente 

pesquisa utiliza a técnica de grupo focal, pois por meio dela é possível um leque de 

possibilidades durante o levantamento de dados, além de facilitar as discussões da 

temática. Para Gatti (2005, p. 11), essa técnica tem como propósito“ [...] compreender 

processos de construção da realidade por determinados grupos, compreender práticas 

cotidianas, ações e reações a fatos e eventos, comportamentos e atitudes (...) podendo ser 

de grande relevância ao pesquisar situações que envolvem o ensino”. 

Nesse sentido fica explícito que por meio da técnica de grupo focal, é possível 

uma variedade de resultados e concepções sobre uma temática a partir das impressões 

deixadas pelos componentes do grupo, que agregam valor a pesquisa mediante a 

qualidade dos dados que são coletados. 

 

A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO E A NECESSIDADE DA LEITURA 

 

A sociedade atual, caracterizada como sociedade do conhecimento, tem  a 

necessidade da ampliação da cultura escrita como caminho para ampliação dos 

conhecimentos, bem como, para a sistematização de novas aprendizagens, onde todos 

precisam da leitura da palavra para inserir-se na chamada sociedade do conhecimento 

(DUARTE, 2008), seja por meio da leitura de contratos sociais ou de estatutos que regem 

direitos e deveres dos sujeitos, ou por meio da leitura de textos instrucionais (como 

manuais para utilizar objetos eletrônicos adquiridos) ou até mesmo por meio da leitura de 
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textos jornalísticos ou literários; em todos os momentos a leitura se faz presente e 

necessária a vida humana. 

Nesse caminhar, reconhecemos a necessidade de todos os indivíduos ampliarem 

as capacidades leitoras como alternativa de viver melhor na sociedade atual. Deter o 

direito e capacidade de conseguir ler as entrelinhas do texto e extrair as ideias principais 

do mesmo. Para que seja possível pensarmos esta capacidade de desenvolver diversas 

capacidades de leitura, é preciso pensarmos sobre o papel da mesma na 

contemporaneidade. A esse respeito, nos respaldamos em Lajolo quando destaca que: 
 

[...] lê-se para entender o mundo, para viver melhor. Em nossa cultura, 

quanto mais abrangente a concepção de mundo e de vida, mais 

intensamente se lê, numa espiral quase sem fim, que pode e deve 

começar na escola, mas não pode (nem costuma) encerrar-se nela. 
(Lajolo, 2006, p. 04), 
 

 Conforme destaca a autora acima citada, observamos que a leitura, nos ajuda a 

vivermos melhor, por ampliarmos a partir da prática leitora a nossa concepção de 

mundo/homem e assim, reconhecermos que a partir do contato da criança com o meio, 

lendo em diferentes situações, cartazes, placas, outdoors, imagens, enfim, a partir do 

contato com a leitura de mundo, observamos que a mesma não se encerra na escola. 

Assim, observamos: 

 
A leitura se manifesta como a experiência resultante do trajeto seguido 

pela consciência do sujeito em seu projeto de desvelamento do texto. É 

nessa mesma experiência (ou vivências dos horizontes desvelados 

através do texto) que vai permitir a emergência do ser leitor. Por sua 

vez, os novos significados apreendidos na experiência do leitor fazem 

com que este se posicione em relação ao documento lido, o que pode 

gerar possibilidades de modificação do texto evidenciado através do 

documento, ou seja, a incrementação dos seus significados. (SILVA, 

1992, p. 95). 

 

Compreendemos que a leitura é fundamental para que o sujeito seja, realmente, 

inserido na sociedade do século XXI. Chartier (1998, p.77) afirma que “a leitura é sempre 

apropriação, invenção, produção de significados”. Dentre tantas vantagens, podemos 

destacar o desenvolvimento de habilidades e competências dos sujeitos que tem o hábito 

da leitura, que tem acesso as mais diversas informações que circulam socialmente, e a 

partir o desenvolvimento do pensamento crítico e da reflexividade. Nesse sentido, é 

possível entender que 

 
 

A leitura vai, portanto, além do texto (seja ele qual for) e começa antes 

do contato com ele. O leitor assume um papel atuante, deixa de ser mero 

decodificador ou receptor passivo. [...] dar sentido a um texto implica 

sempre levar em conta a situação desse texto e de seu leitor. 

(MARTINS, 2012, p. 32) 

 

 Assim, percebemos que a escola precisa desenvolver um trabalho voltado para as 

práticas de leitura que possa contribuir com a formação de alunos leitores, que 

compreendam o que leem, que possam refletir sobre o texto lido, enfim, um trabalho que 

realmente contribua para o desenvolvimento do leitor. Nesse pensar, nos questionamos: 

E qual seria o papel do educador? A esse respeito,  
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A função do educador não seria precisamente a de ensinar a ler, mas a 

de criar condições para o educando realizar sua própria aprendizagem, 

conforme seus próprios interesses, necessidades, fantasia, segundo as 

dúvidas e exigências que a realidade lhe apresenta. Assim criar 

condições de leitura não implica apenas alfabetizar ou propiciar o 

acesso aos livros. Trata-se, antes, de dialogar com o leitor sobre a 

leitura, isto é, sobre o sentido que ele dá [...] algo escrito, um quadro, 

uma paisagem, a sons, imagens, ideias, situações reais ou imaginárias. 

(Martins, 2012, p. 34) 

 

Outro aspecto relevante é compreender que ler é atribuir sentido e que formar 

leitores é permitir ao sujeito-leitor a possibilidade de emancipar-se intelectualmente e de 

ter acesso aos bens culturais (ZILBERMAN, 1982); sendo alguém capaz de compreender 

a intencionalidade do autor, presente na ideologia posta no texto lido, por meio da 

linguagem utilizada, das relações estabelecidas entre o verbal e o não verbal e do 

estabelecimento das relações entre texto e seu contexto de produção. 

 

UNIVERSIDADE E LEITURA 

 

Dada a importância que a leitura exerce em nossa sociedade, onde suas práticas 

estão cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas, há uma necessidade latente de se 

investigar como acontece a formação de professores no que diz respeito à sua formação 

leitora pois, sobre eles recai a responsabilidade de formar novos leitores.  

Nesse sentido, a qualidade dessa formação tem sido motivo de exigências sociais, 

onde cada vez mais é cobrado do professor habilidades leitoras, para que por meio de sua 

própria experiência enquanto leitor, desperte em seus alunos, o gosto por essa prática que 

sem dúvida alguma, é um dos meios mais eficazes de se adquirir conhecimentos. 

Esse fato se constata pela quantidade de eventos acadêmicos e publicações que 

abordam essa temática, levando-se em consideração a importância da leitura para a 

formação do cidadão como ser social e que como tal, deve fazer uso da leitura para 

consolidação de suas práticas no meio social em que está inserido, desde as ações simples 

como pegar um ônibus, ler um anúncio em um outdoor por exemplo, até as mais 

sofisticadas que exigem maior capacidade e habilidade dos sujeitos em torno das práticas 

de leitura como ler um manual de instruções de equipamentos eletrônicos, um contrato 

de prestação de serviços, uma bula de medicamentos, dentre outras. 

Dentro dessa perspectiva a universidade exerce um papel essencial e é vista como 

o lugar em que as trocas de informações são essenciais à aquisição dos saberes necessários 

à prática docente, tanto na sua formação inicial, quanto na formação continuada, devendo 

estes serem sujeitos estarem abertos para esse processo de aquisição de conhecimentos 

por meio da leitura e comprometidos com a formação de outros sujeitos. Dessa maneira, 

a universidade é concebida como uma instituição voltada à 

 
Criação, desenvolvimento, transmissão e crítica da ciência, da técnica 

e da cultura; preparação para o exercício de atividades profissionais que 

exijam a aplicação de conhecimentos e métodos científicos e para a 

criação artística; apoio científico e técnico ao desenvolvimento cultural, 

social e econômico das sociedades (PIMENTA E ANASTASIOU, 

2002, p. 161-162) 

 

A universidade concebida dessa forma como ressalta as autoras, permite aos 

sujeitos a inserção em um universo voltado à construção do conhecimento construído 
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historicamente, os quais, são ressignificados por outros sujeitos, que darão continuidade 

ao processo, como uma espécie de espiral, onde a aquisição dos conhecimentos 

científicos, artísticos, econômicos e culturais de uma sociedade são consolidados e postos 

em prática atendendo as demandas sociais. 

Ao falar especificamente da formação pedagógica Libâneo (2008, p.30-31) afirma 

que “a Pedagogia não deve ser vista apenas como o modo em que se ensina por meio de 

métodos e procedimentos, antes, ela deve ser entendida como um “campo de 

conhecimentos sobre a problemática educativa na sua totalidade e historicidade e, ao 

mesmo tempo, uma diretriz orientadora da ação educativa”. Neste sentido, devemos 

conceber a formação pedagógica como uma área do conhecimento especializada que 

preocupa-se com os aspectos éticos, políticos e epistemológicos dos seres em formação. 

Assim, diante das constantes mudanças sejam nos cenários, social, econômico, 

cultural e políticos que a sociedade atual atravessa, e que refletem diretamente nas 

práticas escolares e espera-se cada vez mais dos professores, competências específicas 

para lidar com os desafios e romper com práticas consideradas obsoletas e monótonas, 

que engessam a capacidade criativa e a autonomia dos estudantes, passando a 

problematizar por meio de uma relação dialógica com os sujeitos envolvidos no processo 

onde, 
 

[...] ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si 

mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo 

mundo. Mediatizados pelos objetos que, na prática ‘bancária’, são 

possuídos pelo educador que os descreve ou os deposita nos educandos 

passivos. (FREIRE, 2005, p.79, grifos do autor)  

 

  O professor precisa ser consciente que sua função na atualidade é proporcionar 

meios que possibilitem aos estudantes tornarem-se cidadãos críticos e reflexivos, devendo 

este assumir uma postura de mediador e facilitador do processo de aquisição do 

conhecimento dos estudantes, a quem são assegurados a autonomia enquanto constrói seu 

próprio conhecimento. 

O professor em formação precisa ser consciente de que é durante sua formação 

inicial, por meio de uma experiência intima com as leituras voltadas para a sua formação, 

que ele adquire os saberes necessários ao exercício de sua profissão e que lhe 

proporcionarão atuar com autonomia na condução do processo de ensino-aprendizagem 

e para solucionar possíveis problemas no seu dia a dia dentro da sala de aula e que 

somente uma formação sólida, baseada em uma relação dialógica com a leitura isso será 

possível. Dessa forma, 
 

[...] se a relação do professor com o texto não tiver um significado, se 

ele não for um bom leitor, são grandes as chances de que ele seja um 

mau professor. E, à semelhança do que ocorre com ele, são igualmente 

grandes os riscos de que o texto não apresente significado nenhum para 

os alunos, mesmo que eles respondam satisfatoriamente a todas as 

questões propostas. (LAJOLO, 1993, p. 53) 

 

Fica evidente na fala de Lajolo que, o professor tem que ser alguém que realmente 

goste de ler pois, sua prática depende dos saberes adquiridos por meio de leituras que 

servem como subsídios para embasar suas práticas, refletindo diretamente na vida dos 

estudantes.  

Nesse sentido a leitura deve ser vista como uma importante ferramenta que auxilia 

na construção do conhecimento, sendo que é por intermédio dela que os sujeitos se 



150 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

desenvolvem criticamente, e aproximam-se da concepção de intelectual transformador 

(Giroux, 1997), que é a visão que a sociedade tem a respeito desse profissional. Assim,   
 

Pensando a leitura como um dos mais importantes auxiliares da 

formação docente, no sentido do acesso a novos conhecimentos, o 

cuidado com o conteúdo e com a maneira de trabalhar com essa 

atividade poderá ser uma nova preocupação para aqueles que trabalham 

com os profissionais do magistério em serviço. (LIMA, 2002, p.29)    

 

Lima ressalta a importância e o cuidado que deve ser adotado em relação a prática 

da leitura para a formação docente pois ela é vista como possibilidade de aquisição de 

novos conhecimentos. Dessa forma requer um trabalho minucioso no sentido de 

encaminhar de forma adequada os sujeitos em formação, levando-os a conquistarem sua 

autonomeia e fazer inferências, atribuindo valores ao que lê, agindo adequadamente em 

situações em que requer experiência profissional diante de uma problemática. 
 

O PROJETO PIBIC E SUA IMPORTÂNCIA PARA A FORMAÇÃO DO 

PEDAGOGO 

 

A iniciação científica no Brasil é fomentada pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico -  CNPq, que foi instituído por meio da lei nº 

1.310 de 15 de janeiro de 1951, cuja finalidade era “promover e estimular o 

desenvolvimento da investigação científica e tecnológica em qualquer domínio do 

conhecimento” (BRASIL, 1951).  

A história revela que o desenvolvimento científico no Brasil, caminha a passos 

lentos, em relação aos países mais desenvolvidos, sendo que alguns desses países 

serviram de modelos para a implementação da pesquisa em nosso país. Segundo Bazin 

(1983, p. 82), “para criar o Programa de Iniciação Científica, as universidades brasileiras 

foram buscar inspiração nos países que já tinham uma atividade científica 

institucionalizada: Estados Unidos e França”. Dessa maneira, nota-se que a pesquisa de 

iniciação científica no Brasil, começou de forma tardia em relação a países como Estados 

Unidos e França. 

Segundo Massi (2010) até meados da década de 1990 O programa de iniciação 

científica no Brasil seguia o modelo da forma como foi originalmente desenvolvido e que 

somente em 1998 passou a chamar-se Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica - PIBIC, passando a viger a partir da publicação da Resolução Normativa do 

CNPq nº 017/2006, que estabelece as normas gerais e específicas para a concessão de 

bolsas de estudos por quotas no país, da forma em que se apresenta atualmente.  

Uma das principais características do programa PIBIC, no que diz respeito ao 

fomento da pesquisa científica em nosso país, consiste em o apoiar entidades de ensino e 

pesquisas, por meio de incentivos para os estudantes, através de bolsas de estudos. 

Ressalte-se que o estudante deve ser indicado por um professor do quadro da instituição 

que tenha experiência científica comprovada, que sob sua orientação passa a desenvolver 

pesquisa vinculado a sua área de formação. 

Além de atender aos requisitos do programa, ao iniciarem na pesquisa científica 

os estudantes arrogam para si, alguns compromissos, dentre os quais, participar de 

eventos de natureza científica, onde apresentam os resultados de suas pesquisas “sob a 

forma de pôsteres, resumos e/ou painéis”. (BRASIL, 2006) 

Muitos são os fatores que fazem com que o PIBIC desperte o interesse dos 

estudantes pois, além de desenvolver o pensamento científico, o programa serve como 



151 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

uma espécie de porta de acesso em programas de Pós-Graduação. Assim fica evidente 

que outro aspecto positivo do programa é:  
 

[...] despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre 

estudantes de graduação, mediante sua participação em projetos de 

pesquisa, preparando-os para o ingresso na pós-graduação; contribuir 

de forma decisiva para reduzir o tempo médio de titulação de mestres e 

doutores. (SILVA, CABRERO, 1998, p.193) 

 

De acordo com os autores, além das contribuições com as pesquisas durante a 

formação inicial o PIBIC, desperta o interesse dos estudantes em prosseguir em uma 

formação continuada, abreviando o tempo para ingresso em cursos de Pós-Graduação, 

abreviando o tempo médio para a obtenção dos títulos de mestres e doutores. 
 

Conhecendo o projeto “reflexões sobre o papel da leitura para a formação 

acadêmica dos graduandos do curso de Pedagogia do CAP/UERN” 

 

Atualmente o Campus Avançado de Patu conta com um número razoável de 

estudantes envolvidos em pesquisa, e com objetivo de relatar como o PIBIC tem 

contribuído para formação dos pedagogos do Campus Avançado de Patu - CAP, da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, será feita uma reflexão a partir 

de nossa atuação no referido programa, onde passaremos a descrever as impressões acerca 

das contribuições para a formação acadêmica dos graduandos do Curso de Pedagogia, 

ênfase leitura como instrumento de  formação. 

Nossa pesquisa tem como orientador o professor mestre Iure Coutre Gurgel que 

pertence ao quadro efetivo de professores da UERN, e recebe a colaboração de alunos do 

sexto e do oitavo períodos na condição de sujeitos da pesquisa para fins de coleta de dados 

a partir de suas impressões acerca de suas experiências enquanto leitores durante sua 

formação inicial. 

A pesquisa “Reflexões sobre o papel da leitura para a formação acadêmica dos 

graduandos do Curso de Pedagogia do CAP/UERN” encontra-se em curso e estamos nos 

aproximando dos momentos finais, tendo em vista que nosso projeto foi inscrito e 

aprovado de acordo com as normas contidas nos editais da Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação - PROPEG/UERN, tendo sua vigência entre 1º de agosto de 2018 e 31 de 

julho de 2019.  

Nos primeiros meses da pesquisa, em sua fase inicial, aconteceram reuniões com 

frequência entre o orientador e o monitor com a finalidade de discutir sobre a temática 

escolhida, seleção de materiais para a leitura e em seguida para a apresentação do plano 

de trabalho a ser desenvolvido durante a realização do projeto. Num segundo momento, 

após a realização de várias leituras, dando prosseguimento ao projeto, foi o momento 

crucial para a pesquisa, sendo os momentos em que houveram as reuniões com o 

estudantes colaboradores, onde  na primeira oportunidade foi realizado um estudo sobre 

o tema proposto, para situar os discentes acerca do projeto que está sendo desenvolvido 

para, somente na segunda oportunidade, realizar a coleta de dados que após tratados e 

analisados, servirão para inferir as impressões dos estudantes do Curso de Pedagogia do 

CAP/UERN, sobre suas práticas de leitura.   

As contribuições que o programa PIBIC traz para os estudantes são muitas, sendo 

que de imediato, devido ao contato com muitas leituras que circulam no meio 

universitário, é notória a aquisição do letramento acadêmico, fato esse que se atribui aos 

estudantes serem bem orientados a realizarem leituras de qualidade, ampliando dessa 

forma o conhecimento necessário para progressão na sua formação pessoal e profissional. 
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Outro fator relevante que merece destaque é que a partir dos estudos e das conversas 

realizadas com o orientador, há um avanço significativo no que diz respeito ao 

posicionamento crítico e da autonomia dos estudantes. 
Um dos compromissos que os estudantes assumem ao aderirem ao PIBIC, é a participação 

em eventos científicos, onde devem ser feitas as divulgações dos resultados das atividades 

desenvolvidas. Assim o PIBIC também contribui de forma significativa para que os estudantes 

desenvolvam habilidades no tocante a produção textual, sendo estimulados a escreverem os mais 

variados tipos de textos e gêneros que fazem parte da rotina acadêmica. 

Outro aspecto essencial e que merece destaque dentre as contribuições advindas 

com o programa PIBIC é a forma como é trabalhada a oralidade dos estudantes pois, no 

momento da divulgação dos resultados, o estudante é motivado a apresentar trabalhos em 

forma de seminários ou pôsteres, familiarizando-se com o tipo de comunicação oral 

praticados na academia, preparando-o para voos mais ousados em direção ao 

conhecimento, facilitando seu acesso aos cursos de pós-graduação. Tudo isso sem falar 

que o estudante 
 

[...] tem prazer em ver seu trabalho publicado e apresentado aos seus 

colegas de IC, pós-graduandos e professores. Esse seria um caminho de 

socialização profissional, pois começa a ser reconhecido, considerado 

pelos colegas e membros do laboratório e departamento a que 

pertencem. (AGUIAR, 1997, p.99) 

 

Para o autor, ao ver seu trabalho sendo divulgado, o estudante desperta o gosto 

por aquilo que tem se dedicado e como consequência positiva desse fato, ganha prestígio 

dentre os colegas de curso, professores e da comunidade acadêmica como um todo, aliado 

ao fato de que desenvolver pesquisa em seu futuro campo de atuação, é uma forma de 

familiarização e socialização rumo a aquisição dos conhecimentos indispensáveis ao 

exercício da futura profissão. 
 

CARACTERIZAÇÃO DO LOCUS DA PESQUISA E DOS SUJEITOS 

PARTICIPANTES 
 

Como vem sendo apresentado durante as discussões anteriores a pesquisa em tela 

nasce das experiências vivenciadas no projeto PIBIC “Reflexões sobre o papel da leitura 

para a formação dos graduandos do Curso de Pedagogia do CAP/UERN”, que está em 

curso no Campus Avançado de Patu – CAP, da Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte – UERN, projeto este, que encontra-se próximo do seu término que tem previsão 

para o mês de julho de 2019. 

Delimitado o locus da pesquisa, compete agora delimitarmos quem são os sujeitos 

envolvidos na pesquisa, que são estudantes que estão regularmente matriculados e que já 

tenham cursado os componentes curriculares voltados aos ensinos dos conhecimentos 

específicos e suas aplicabilidades relacionados ao ensino da língua portuguesa, na forma 

escrita e oral, em conformidade com a grade curricular do Curso de Pedagogia da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, quais sejam, as disciplinas de 

Alfabetização e Letramento, no quarto período, e Literatura e infância e Ensino de Língua 

Portuguesa, ambas no sexto período, tendo em vista serem conteúdos que tem intima 

relação com o uso das linguagens oral e escrita e suas práticas sociais.  

Assim sendo, foram selecionados sete estudantes, sendo três do sexto período e 

quatro do oitavo período que demonstraram interesse em participar voluntariamente como 

colaboradores para o fornecimento de dados para o desenvolvimento do projeto PIBIC, 

após o convite  ter sido lançado em suas respectivas turmas. Quanto ao número de 
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participantes, segundo Gatti (2009) e por Flik (2009) é um número razoável de 

participantes para o desenvolvimento da técnica utilizada, sendo que esse número é 

flexível dependendo da necessidade da pesquisa. 
 

DISCUSSÕES E RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Como relatado anteriormente nossa pesquisa ainda não foi concluída e o prazo 

para sua conclusão está previsto para meados de julho de 2019, mas pode-se a partir de 

algumas impressões que obtidas por meio das impressões dos alunos, alguns resultados 

que não são conclusivos, nem esgotam as possibilidades no que diz respeito a temática 

pesquisada, mas que já se encaminham rumo a um posicionamento dos sujeitos 

investigados nessa pesquisa. 
Durante as reuniões com o grupo focal direcionamos a conversa a partir de um 

questionamento norteador: Que análise os estudantes do curso de Pedagogia fazem sobre o 

papel da leitura no decorrer de sua formação universitária? As respostas vieram em forma 

de uma conversa descontraída e flexível, onde foi possível coletar os dados que após 

processamento e análises, permitirão um posicionamento a partir das impressões deixadas 

pelos sujeitos investigados. 

A princípio pode-se afirmar que há um certo desconforto dos estudantes com 

relação a quantidade e a qualidade dos textos em circulação na universidade no momento 

de sua chegada ao curso, que pode ser evidenciado nas vozes do grupo 
 

- Eu acho que uma das maiores dificuldades é a estrutura dos textos né? 

Textos científicos, muito complexos e a gente não está habituado. No 

ensino médio, as leituras são como ela disse, leituras deleite e quando a 

gente chega aqui, se depara com textos totalmente científicos. 

 

- na quantidade, as vezes você é obrigada a comer 50, 60 páginas de um 

livro e as vezes nem é trabalhado na sala de aula aquele conteúdo. 

 

A preocupação dos estudantes é algo que merece atenção, pois é evidente na voz 

do grupo que não é um problema recorrente entre todos os estudantes. Todavia até certo 

ponto, esse desconforto dos alunos é considerado normal, tendo em vista a mudança 

brusca de realidade entre o ensino médio e o superior. 

Um outro aspecto relevante que já pode ser mencionado é que no decorrer do curso 

o desconforto vivenciado no início, dá espaço a compreensão da importância que a leitura 

ocupa em sua formação e o que ela representa para eles enquanto futuros formadores de 

sujeitos leitores, o que também pode ser evidenciado na voz do grupo ao afirmarem que: 

 
- Quando a gente chega aqui, que a gente se depara com esse monte de 

apostila, com esse monte de livros que a gente precisa ler, [...] é uma 

coisa que a princípio você se assusta com a quantidade, mas depois, 

você vai vendo que tudo que você tá lendo, vai ser totalmente 

fundamental para sua prática e sem aquilo ali, não tem como fazer a 

prática. 

 

Como ficou explícito na voz do grupo o desconforto do início, dá lugar a 

compreensão da importância que a leitura ocupa para a sua formação e que é por meio 

dela que os saberes necessários para o exercício da futura profissão são adquiridos e que 

sem ela, sua formação e suas práticas futuras seriam comprometidas ou até mesmo 

inviabilizadas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao longo dessa pesquisa procurou-se deixar claro a importância que a leitura 

representa para os estudantes de graduação e que essa discussão é objeto de estudos no 

meio universitário dada a sua importância para uma formação de qualidade. Assim, 

buscou-se um entendimento acerca da importância atribuída pelos graduandos do Curso 

de Pedagogia do CAP/UERN, para as práticas em torno da leitura durante sua formação 

inicial. 

Ressaltamos também com esse trabalho a importância que os estudantes 

participem de programas como o PIBIC durante sua formação, tendo em vista que além 

de contribuir de forma significativa para a vida acadêmica, auxiliando no letramento 

acadêmico e na oralidade dos estudantes, ainda abre possibilidades para o ingresso em 

uma pós-graduação, possibilitando ao aluno continuar suas pesquisas e seu processo de 

formação. 

E preliminarmente, em consonância com os dados coletados até o momento, pode-

se sugerir que os resultados apontam para uma compreensão por parte dos estudantes 

sobre a importância que a leitura representa para a sua formação pessoal e profissional.   
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